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CONSPECTVS CODICVM EVRIPIDIS 
| EDITIONIS MVRRAYANAE 

᾿Α = cod. Parisinus 2712 membranac, saec, XIN 
B = cod. Parisinus 2713 membranac. saec. XII/XII 

B? — manus secunda 

B® — manus recentiores 

V = cod. Vaticanus 909 bombycin. saec. XII "m 

L = cod. Laurentianus 32, 2 chartac, saec, XIV 2.88 

P = cod. Palatinus inter Vaticanos 287 membranac. saec. XIV Ἢ 

II! = Papyr. H. Weil Un Papyrus inedit Paris 1879 

II? = Papyr. Oxyrhynch. III p. 103ss, 450 saec. Π|ΙΠῚ 
TI® —= Papyr. Berolinensis Griech. Dichterfragmente V 2 

Ὃ — cod. Laurentianus 31, 10 chartac. saec, XIV (?) 
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EYPITIIAOY ΜΉΔΕΙΑ 

ὙΠΟΘΕΣΙΣ MHAEIAY 
Ἰάσων εἰς Köpıvbov ἐλθὼν ἐπαγόμενος χαὶ Μήδειαν ἐγγυᾶται καὶ 

τὴν τοῦ Κρέοντος τοῦ Κορινϑίων βασιλέως ϑυγατέρα Γλαύκην πρὸς γάμον: 
μέλλουσα δὲ ἢἣ Μήδεια φυγαδεύεσϑαι ὑπὸ Κρέοντος ἐκ τῆς Κορίνθου, 
παραντησαμένη εἰς μίαν ἡμέραν μεῖναι καὶ τυχοῦσα, μισϑὸν τῆς χάριτος 
δῶρα διὰ τῶν παίδων πέμπει τῇ Γλαύχῃ ἐσθῆτα Hal χρυσοῦν στέφανον. 
οἷς ἐκείνη χρησαμένη διαφϑείρετ ar καὶ 6 Κρέων δὲ περιπλαχεὶς τὴ ϑυγατρὶ 

ἀπόλλυται. Μήδεια δὲ τοὺς ἑαυτῆς παῖδας ἀποχτείνασα, ἐπὶ ἅρματος δρα- 

χόντων πτερωτῶν, ὃ παρ᾽ Ἡλίου ἔλαβεν, ἔποχος γενομένη ἀποδιδράσκει εἰς 
᾿Αϑήνας κἀκεῖσε Αἰγεῖ τῷ Πανδίονος γαμεῖται. Φερεκύδης [frg. 74] δὲ 

καὶ Σιμωνίδης [frg. 204] φασὶν ὡς ἣ Μήδεια ἀνεψήσασα τὸν ᾿Ιάσονα γέον 

ποιήσειε. περὶ δὲ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Αἴσονος 6 τοὺς Νόστους ποιήσας 

φησὶν οὕτως [frg. 67᾽ 

αὐτίχα δ᾽ Αἴσονα ϑῆχε φίλον κόρον ἡβώοντα 
γῆρας ἀποξύσασ᾽ εἰδυίῃσι πραπίδεσσι 
φάρμακα πόλλ᾽ ἕψουσ᾽ ἐπὶ χρυσείοισι λέβησιν. 

Αἰσχύλος δ᾽ ἐν ταῖς Διονύσου τροφοῖς [frg. 50] ἱστορεῖ ὅτι nat τὰς Διονύσου 
τροφοὺς μετὰ τῶν ἀνδρῶν αὐτῶν ἀνεψήσασα ἐνεοποίησε. Στάφυλος [frg. 5] 

δέ φησι τὸν Ἰάσονα τρόπον τινὰ ὑπὸ τῆς Νηδείας ἀναιρεθῆναι. ἐγχελεύ- 
σασθαι γὰρ αὐτὴν οὕτως ὑπὸ τῇ πρύμνῃ τῆς ᾿Αργοῦς αὐτὸν χαταχοιμηϑῆναι 

μελλούσης τῆς νεὼς διαλύεσθαι ὑπὸ τοῦ χρόνου. ἐπιπεσούσης γοῦν τῆς 

πρύμνης τῷ Ἰάσονι: τελευτῆσαι αὐτόν. 

4 prius τοῦ om BD τοῦ &x V 6 εἰς Nauck Schw.: ὡσ D: 
πρὸ VB 7 na dodirn Ὁ 8 διαχρησαμένη VD 9 ἀπώλετο VD 
αὐτῆσ V 11—19 cf. schol. Arist. Eq. 1321 12 φασὶν om V ἑφή- 
casa D: ἀφεψήσασα Elmsley δὰ schol, Arist. 15 αὐτίχα : ὅτου D φιλό- 
χορὸν V contra schol. Ar. ἡβώοντα Lascaris: ἡβόωντα VD: ἡβώωντα Β 
Fr ἀποξύσασα Elmsley ἰδυίησι B cum schol. Arist. 17 χρυσείοισι schol. 

: χρυσέοισι BD: χρυσίῃσι Υ A τροφαῖς V 19 cf. schol. 1386 
20 δὲ ὑπὸ No μηδ. τ. ἰ. τ. τ. ἀν. τὸν Ιάσονα om D 205 ἐχκχελεύ- 
σασϑαι 11.: em Lascaris 21 δ D 22 ἐμπεσούσης γὰρ τ΄ V 
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4 EVRIPIDIS MEDEA 

τὸ δρᾶμα δοχεῖ ὑποβαλέσϑαι παρὰ Neöppovos διασχευάσας, ὡς Διχαί- 

apyog = α τοῦ τῆς Ἑλλάδος βίου [frg. 10] καὶ ᾿Αριστοτέλης ἐν ὑπομνήμασιν 
[frg. 635]. μέμφονται δὲ αὐτῷ τὸ μὴ πεφυλαχέναι τὴν ὑπόχρισιν τὴν Μή- 

δειαν, ἀλλὰ προπεσεῖν εἰς δάχρυα, ὅτε ἐπεβούλευσεν Ἰάσονι χαὶ τῇ γυναικί. 

ἐπαινεῖται δὲ ἡ εἰσβολὴ διὰ τὸ παϑητιχῶς ἄγαν ἔχειν χαὶ ἣ ἐπεξεργασία 
μηδ᾽ ἐν νάπαισι [3] καὶ τὰ ἑξῆς ὅπερ ἀγνοήσας Τιμαχίδας τῷ ὑστέρῳ 
πρώτῳ φησὶ χεχρῦσϑαι, ὡς Ὅμηρος [ε 2647" “εἵματα δ᾽ ἀμφιέσασα ϑυώδεα 
καὶ λούσασα᾽. 

᾿Αριστοφάνους: Μήδεια διὰ τὴν πρὸς Ἰάσονα ἔχϑραν τῷ ἐκεῖνον 
γεγαμιηκέναι τὴν Κρέοντος ϑυγατέρα ἀπέχτεινε μὲν ταύτην χαὶ Κρέοντα 

καὶ τοὺς ἰδίους υἱούς, ἐχωρίσϑη δὲ ᾿Ιάσονος Αἰγεῖ συνοικήσουσα. παρ᾽ οὐδε- 
τέρῳ κεῖται ἣ μυϑοποίῖία. 

ἣ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόχειται ἐν Κορίνθῳ 6 δὲ χορὸς συνέ- 
στηχεν Er γυναικῶν πολιτίδων, προλογίζει δὲ τροφὸς Μηδείας. 

ἐδιδάχϑη ἐπὶ ΠΠυϑοδώρου ἄρχοντος ὀλυμπιάδος πζ ἔτει ἃ. πρῶτος 
Εὐφορίων, δεύτερος Σοφοχλῆς, τρίτος Εὐριπίδης Μηδείᾳ Φιλοχτήτῃ Δίχτυι 

Θερισταῖς σατύροις. οὐ σῴζεται. 

1—8 post Νυηδείας (14) exhibet P: om Β 15 cf. Diog. Laert. 
2, 134 Suid. s.u. Νεόφρων 1 παρὰ --- 8 λούσασα om V ' 1 ravaöppo- 
voP 1%-—2 ὑπομνήμασιν om P 2 lacunam statuit Schw. τοῦ 
τῆς Schw.: τοῦ τε Ὁ: ἐν τῷ περὶ Kirchhoff 3 τὸ D a. corr.: τῷ 
D e corr.: om P πεφυλαχκέναι Ὁ: πεφυκέναι P: em Nauck 85 τῇ 
umdela DP: em Beck 4 προσπεσεῖν DP: em Kirchhoff _Öss cf. schol. I 
6 τιμαχίσ P 7 anal πρώτω D κεχρῆσθαι om P 9-- 7 om V 
9 ἀριστοφάνουσ γραμματιχοῦ ὑπόϑεσισ BD: om P 10 γλαύχην τὴν P 
τ. χαὶ Κρ. Schw.: χρέοντα sser. γλαύχην B: γλαύχην χρ. D: γλ. καὶ xp. P 
11 συνοικήσασα 11.: em Lascaris 13. 14 post 17 exh.D 1755 om B 
15 ἐδιδάχϑη δὲ D πυδιοδώρου DP: em Brunck ὀλυμπιάδι Ὁ ἔτει ἃ 
Matthiae: 8 εἰ Ὁ: om P 16 φιλοχτήτησ DP δίχτι Ὁ: δίχτυσ P 
17 ϑερισταὶ σάτυροσ DP 
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TA TOY APAMATOZ ΠΡΟΣΩΠᾺΑ 

ΤΡΟΦΟΣ ΧΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩ͂Ν 

ΚΡΕΩ͂Ν AITET? 

HAIAE& ΜΗΔΕΊΑΣ MHAEIA 

ΠΑΙΔΑΓΩΓῸΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΙΑΣΩ͂Ν 

sic BV: τροφόσ. πρεσβύτησ. χρέων Α Ἰάσων εἰ χορὸς γυναικῶν om A 

τροφόσ. χρέων. παιδαγωγόσ. μήδεια. χορὸσ γυναικῶν. αἰγεύσ. ἰάσων. 

rardes (μηδείασ add. P). ἄγγελοσ LP 



ρος τ" 

Μήδεια 

ae ΤΡ. Εἶθ᾽ ὥφελ᾽ ᾿Αργοῦς μὴ διαπτάσϑαι σκάφος 

Κόλχων ἐς αἷαν χυανέας Συμπληγάδας, 

und ἐν νάπαισι Πηλίου πεσεῖν ποτε | 

τμηϑεῖσα neben, μηδ᾽ ἐρετμιῶσαι χέρας 

ABVL ἀνδρῶν ἀρίστων οἱ τὸ πάγχρυσον δέρας 5 
PFII! ’ Pr >) x A 3 x R Πελία μετῆλθον. οὐ γὰρ ἂν δέσποιν ἐμὴ ) 

Μήδεια πύργους γῆς ἔπλευσ᾽ Ἰωλχίας ΐ 
> ἔρωτι ϑυμὸν ἐχπλαγεῖσ᾽ Ἰάσονος, 

1 διαπτᾶσϑαι 1]. praeter VL contra Eustath. in Il. p. 452. 526. 1248 
2 Alav Σ ὅ ἀρίστων Il. cum Σ: ἀριστέων Wakefield δέρος 1]. praeter 
LIT! et Σ contra Eustath, Il. p. 600. cf. 480 BE er 

ScHoL. 1L|B τὸ ὥφελε τινὲς ἐπιρρηματικῶς δέχονται, ὡς τὸ [Call. 

epigr. 17, 1] ᾿ὥφελε μηδ᾽ ἐγένοντο ϑοαὶ νέες᾽, ἵν᾽ 7 παράλληλον τὸ σχῆμα 
τῆς γραὸς συνεχέστερον ἀπευχομένης τῇ ἀφίξει τῆς ᾿Αργοῦς. ὁ δὲ ποιητὴς i 

ῥῆμα αὐτὸ οἴδεν᾽ “οὐκ ὄφελον Τρώεσσι χοτεσσαμένη [Σ 367] un ὄφελες | 
λίσσεσϑαι ἀμύμονα [1 6987". ἐπαινεῖται δὲ ἡ εἰσβολὴ διὰ τὸ περι- 5 
παϑῶς ἄγαν ἔχειν καὶ ταῖς ἐχβολαῖς εὖ κεχρῆσϑαι. [Β ἄλλως: 

ἐπαινεῖται ἡ εἰσβολὴ διὰ τὸ παϑητικῶς ἄγαν ἔχειν, εὖ δὲ καὶ [{τὸ}} ταῖς 

ἐχβολαῖς κεχρῆσϑαι. πολὺ τὸ τοιοῦτον γένος παρ Ὁμήρῳ. ὃ δὲ Τιμαχίδας 

τὸν τρόπον [[τῆἧς ποιήσεως] ἀγνοήσας ποιητικὸν ὄντα τῷ ὑὥστέρῳ πρώτῳ 

φησὶ χεχρῆσϑαι, ὡς “Ὅμηρος [e 264] “ἑἕἵματα δ᾽ ἀμφιέσασα ϑυώδεα καὶ 10 
λούσασα᾽. πρότερον γάρ φησι φῦναι τὰ δένδρα, εἴθ᾽ οὕτως κατασχευασϑῆνα: 

τὴν ᾿Αργώ. ἢ ἀπὸ "Apyou {τοῦ ναυπηγήσαντος, οἵ δὲ διότι ἐταχυ- 
δρόμει᾽ ἀργὸν γὰρ τὸ ταχύ᾽ ἐντεῦδεν καὶ λήϑαργος, ὅ τῇ And ταχύς. 

καὶ πρώτην γς αὐτὴν ναυπηγηϑῆναί φασιν, ἄλλοι δὲ τὴν ὑπὸ Δαναοῦ 

γεγενημένην. ἔστι δὲ ὑπέρϑεσις ὁ τρόπος. τὰ γὰρ δεύτερα τῇ τάξει, 15 

πρῶτα ὑπέϑετο. | VB εἴδ᾽ ὥφελε: περιφραστικῶς ἣ ᾿Αργώ᾽ οὖκχ 



SCHOLIA 7 

ὥφειλεν ἡ ̓ Αργὼ παρελϑδοῦσα τὰς Συμπληγάδας εἰς Ixudlav Aber. τὸ 
δὲ εἴϑς ἐπίρρημα εὐχτικόν᾽ Eid ὡς ἡβώοιμι [H 157] ἀεὶ δὲ προτάσ- 
σεται τῆς συντάξεως" τὸ δὲ ὥφελε ῥῆμα ᾧ ἀπαρέμφατον ἕπεται" “ὡς 
ὄφελεν ϑάνατός μοι ἁδεῖν κακός [T 1737. τὸ δὲ διαπτάσϑαι 
τροπικῶς ὡς ἐπὶ ὀρνέου. ἔδει δὲ εἰπεῖν διαπλεῦσαι. 2|B Κόλχων 

ἐς Αἴαν: πόλις ἐν Σκυδίᾳ οὕτω χαλουμένη. ἐν Κόλχοις. övo- 

ματικῶς. | VB Συμπληγάδας: τὰς περὶ τὸ στόμα τοῦ Πόντου λέγει, 

αἱ δι᾿ ἀπάτην τῆς ὄψεως δοκοῦσιν ὧδε κἀκεῖσε φέρεσϑαι. |V ἄλλως: 
ταύτας ὃ Σιμωνίδης [frg. 22] Συνορμάδας φησίν. εἰσὶ δὲ πέτραι ἐπὶ τῷ : 
στόματι τοῦ Πόντου στεναὶ τὸ διάστημα, δι᾽ ὧν ἔξεισιν ἣ ϑάλασσα ἀπὸ 
τοῦ Πόντου εἰς τὸν λλήσποντον. Ἐρατοσθένης δ᾽ ἐν τῷ τρίτῳ τῶν Γεω- 
γραφουμένων φησὶ περὶ αὐτῶν ᾿χαλοῦσι δὲ Συμπληγάδας οὕτως. nad” ὃν 

καιρὸν ἄν τις πρὸς τὰ δεξιὰ ἐκκλίνῃ, σφόδρα φαντάζεται τὰς πέτρας 

συναγομένας, ὅταν δὲ χατὰ μέσον, δρᾷ διισταμένας καὶ ἔμπαλιν εἰς τὰ 
ἀριστερὰ διαλλάξας δρᾷ συντρεχούσας. τούτου δὲ πολλάκις γενομένου 
Συμπληγάδας αὐτάς φησι χεχλῆσδαι διὰ τὴν συνδρομὴν (Hal) διάστασιν 
τὴς φαντασίας. οἱ δὲ νεώτεροι τὰς παρ Ομήρῳ᾽ Πλαγχτὰς ὑπενδησαν 
εἶναι. [Β τὰς Συμπληγάδας ὃ Σιμωνίδης Συνορμάδας φησίν. Ἔρα- 

τοσϑένης δὲ ἐν Ὑ Γεωγραφουμένων φησὶ τὸν πλοῦν στενὸν εἶναι καὶ 8: 
σκολιόν, δι’ οὗ φαντάζεσθαι τοὺς πλέοντας τὴν ἀπόχλεισιν τῶν πετρῶν. 
A| VB τμηϑεῖσα πεύκχη: συνεχδοχή, ἀπὸ μέρους τὸ πᾶν. ἀπὸ 

χοινοῦ δὲ τὸ ὥφελε᾽ (ζὥφελεν μὴ ἐρετμῶσαι ἡ ̓ Αργὼ τὰς τῶν ἀρίστων 

χεῖρας. | VBi χώπαις καϑοπλίσαι τὰς χεῖρας τῶν ἀρίστων ἀνδρῶν. 

ὦ | Bi οἵτινες ἐπὶ τὸ πάγχρυσον δέρας ἀνῆλθον τοῦ ἀγαγέν αὐτὸ τῷ 
Πελίᾳ. [Β δέρας: τὸ δέρμα. τοῦτο οἱ μὲν ὁλόχρυσον εἶναί φασιν, 
οἱ δὲ πορφυροῦν. καὶ Σιμωνίδης ἐν τῷ εἰς Ποσειδῶνα ὕμνῳ [frg. 21] ἀπὸ 
τῶν ἐν τῇ ϑαλάττῃ πορφυρῶν κεχρῶσϑαι αὐτὸ λέγει. 

2 un Β νῆεσ Β 4 κχοτεσσάμενοσ B 5 ὠμύμ. sser. ο B 6 ὑπερ- 
Bote B οἵ. 8 (85 cf. ὑπόϑεσις Ρ.4 7 [[ ]] Matthiae 8.τίμαρχοσ B: 
em Eimsley ad ὑπόϑεσιν 1. c. 9 [[]] Dindorf 12 <> Arsenius 
13—16 contulit Schw. etym. m. p. 136, 31 Tzetz. ad Lycophr. p. 856 
schol. Apoll, Rhod. 1,4 Diod. 4, 41, 3 Hyg. astr. 2, 37 Serv. Verg. 
ecl. 4,34 14 πρῶτον B: em Reitz. φησιν B 16 εἴδ᾽ ὥφελε om B 
00% ὥφελε παρ. V 17 σχύδην V 19 ᾧ Schw.: ὧσ VB 20 χκαχῶσ V 
21 ἔδει ---- διαπλεῦσαι om V 2255 ὀγομαστιχῶσ᾽ χυανέασ δὲ συμπλη- 
γάδασ eqs Β λέγει om V 24 ἐνταῦϑα χἀκεῖ B 24--8θ cf. Tzetz. 
ad Lyc. 1285 p. 909 25 συναρβώδασ V ἔστι V 27 ἑλίσποντον V 
28 αὐτοῦ V 82 {5 Cobet 84 τὰσ δὲ 0. B continuatis ν. 235 85 ἐγγεω- 
γραφουμένων Β 837—89 post 21 exhibet V, συγεκδ.-- πᾶν omissis 38 ὥφει- 
λὲν Β <) Dindorf τῶν ἀρ. om V 39 χεῖρασ ἀντὶ τοῦ Raus μοι 
ταῖσ κώπαισ τὰσ χεῖρασ (om. cett.) 4155 cf. schol. Apoll. Rhod. 
4, 177. 1147. Robert Catasterism. 124 

τῷ oO 

τῷ οι 
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οὐδ᾽ ἂν χτανεῖν πείσασα Πελιάδας χόρας 

πατέρα χατῴχει τήνδς γῆν Κορινθίαν 10 

ξὺν ἀνδρὶ χαὶ τέχνοισιν, ἁνδάνουσα μὲν 

φυγῇ πολιτῶν ὧν ἀφίχετο χϑόνα, 
> 

au τε πάντα ξυμφέρουσ᾽ Ἰάσονι᾽ 

ἥπερ μεγίστη γίγνεται σωτηρία, 

ὅταν γυνὴ πρὸς ἄνδρα m διχοστατῇ. 1ὅ 

νῦν δ᾽ ἐχϑρὰ πάντα, χαὶ νοσεῖ τὰ φίλτατα. 

προδοὺς γὰρ αὑτοῦ τέχνα δεσπότιν 7’ ἐμὴν 

γάμοις Ἰάσων βασιλικοῖς εὐνάζεται, 

γήμας Κρέοντος παῖδ᾽, ὃς αἰσυμνᾷὰ χϑονός" 

10 post 1ὸ lacunam statuit Usener ὀΞ 115 inter se commutauerunt 
Schneidewin Usener 11 σὺν ll. praeter V τέχνοισιν ἁνδάνουσα (dvd-) 
ll. cum %: τέχνοισι λανϑάνουσα Nauck μὲν: πρὶν Steup 12 sechusit 
Kvicala φυλῇ Canter: ψυχῇ Verrall πολίταις sscr. V man. rec. φύσει 
πολίταις Jacobs 18 δὲ Stob. 74, 30: συμφέρουσ᾽ 1]. praeter V 17 αὐτοῦ 
ll. praeter Haun. 18 συζεύγνυται Wecklein 

ScHoL. 9 [8Β οὐδ᾽ ἂν χτανεῖν πείσασα: πολυάϊκός τις λόγος 
φέρεται τῶν φιλοσόφων, ὃν καὶ Παρμενίσχος ἐχτίϑησιν, ὡς ἄρα πέντε τάλαντα. 
λαβὼν παρὰ Κορινδίων Εὐριπίδης μεταγάγοι τὴν σφαγὴν τῶν παίδων ἐπὶ τὴν 
Μήδειαν. ἀποσφαγῆναι γὰρ τοὺς παῖδας ΝΙηδείας ὑπὸ Κορινδίων παροξυν- 
ϑέντων ἐπὶ τῷ βασιλεύειν αὐτὴν ϑέλειν διὰ τὸ τὴν Κόρινθον πατρῴαν αὐτῆς 
λῆξιν εἶναι" ὃ μετήγαγεν ἐπὶ Μήδειαν. περὶ δὲ τῆς εἰς Κόρινθον μετουκή- 

᾿σεὼς Ἵππυς [frg. 3] ἐχτίδεται καὶ “Ἑλλάνικος [frg. 34]. ὅτι δὲ βεβασίλευχε 
τῆς Koptvdou ἢ Μήδεια, Εὔμηλος [frg. 3] ἱστορεῖ καὶ Σιμωνίδης [frg. 487" 
ὅτι δὲ καὶ ἀϑάνατος ἣν ἡ Μήδεια, Μουσαῖος ἐν τῷ περὶ ᾿Ισϑμίων [FHG IV 
Ρ. 5188] ἱστορεῖ, ἅμα καὶ περὶ τῶν τῆς ᾿Αχραίας Ἥρας ἑορτῶν ἐχτι- 
ϑείς. | VB f οὐδ᾽ ἂν χτανεῖν: ὅτι ἡ Κόρινθος πατρῷον ἣν αὐτῆς 
κτῆμα τῷ λόγῳ τούτῳ. ᾿Αλωεὺς καὶ Αἰήτης 6 τῆς Μηδείας πατὴρ παῖδες 
Ἡλίου καὶ ᾿Αντιόπης γεγόνασι. τούτοις 6 Ἥλιος διένειμε τὴν χώραν, αὶ 
ἔλαβεν ὁ δ᾽ μὲν ᾿Αλωεὺς τὴν ἐν ᾿Αρκαδίᾳ, τὴν δὲ Κόρινθον 6 Αἰήτης. οὗτος 
οὖν μὴ ἀρεσϑεὶς τῇ ἀρχῇ Βουνῷ μέν τινι Ἑρμοῦ παιδὶ παρέδωκε τὴν 
πόλιν εἰπὼν φυλάσσειν αὐτὴν τοῖς ἐσομένοις ἐξ αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ εἰς Κολχίδα 
ἀφικόμενος τῆς Σκυδίας ᾧκησε βασιλεύων. διδάσκει δὲ τοῦτο καὶ Εὔμηλος 
ποιητὴς ἱστορικὸς λέγων [frg. 2] “ἀλλ᾽ ὅτε δ᾽ Αἰήτης καὶ ᾿Αλωεὺς ἐξεγένοντο 
’Hexlov τε χαὶ ᾿Αντιόπης, τότε δ᾽ ἄνδιχα χώρην δάσσατο παισὶν ἑοῖς 
“Ὑπερίονος ἀγλαὸς υἱός καὶ τὰ ἑξῆς. Βουνὸς δὲ Ἕ ρμοῦ καὶ νύμφης υἱὸς 
γέγονεν. ταῦτα δὲ ἀπὸ τοῦ ἀνεπιγράφου ὑπομνήματος τοῦ εἰς Πίνδαρον 
[ο]. ΘΝ .14] ἔγραψα. | VB Πελιάδας κόρας: τὰς Πελίου ϑυγα- 
τέρας ἔπεισεν ἢ Μήδεια τὸν πατέρα σφάξαι καὶ ἑψῆσαι ὡς ἐσόμενον νεώ- 
τερον, ἑψήσασα πρότερον χριὸν καὶ ποιήσασα ἄρνα διὰ τῶν φαρμάχων. 

15° 

20 



SCHOLIA 9 

11 | VB ἁνδάνουσα μέν: ἁνδάνουσα ἀντὶ τοῦ ἁνδανούσῃ. τὸ δὲ 25 
πολιτῶν ἀντὶ δοτικῆς, τοὺς πολίταις. ἤρεσχε δὲ τοῖς Κορινδίοις, ἐπεὶ 

λιμώττοντας αὐτοὺς ἐπῳδαῖς τισιν ἰάσατο, χαὶ αὐτὴ δὲ ἠρέσκετο τῇ 
Koptvdw, ἐπεὶ λέγονται καὶ οἱ Κορίνϑιοι φαρμακικοὶ εἶναι. τὰ δὲ ὅμοια 
τοῖς ὁμοίοις φίλα εἶναι καὶ χαίρειν ἀλλήλοις ἴσμεν. | Bi τῇ ἀπὸ τῆς 
Θετταλίας φυγῇ. ἀρεσχομένη τῷ πρὸς τοὺς Κορινθίους πεφευγέναι. 
πολιτῶν γὰρ λέγει τῶν Κορινθίων. 13 | V συμφέρουσα ἀντὶ τοῦ 
συμπράττουσα, ἀπὸ τοῦ συμπεριφέρεσϑαι. 15 | Bi μὴ διχογνωμῇ. 
ὅταν γυνὴ εὔνοιαν φυλάττῃ τῷ ἀνδρί. 16 | V ἐχϑρὰ πάντα: τὰ 
εἰς φιλίαν ἄγοντα. τὰ προσφιλὴ δὲ δυστυχεῖ. οὖχ ὑγιαίνει τὰ 
ἀναγχαῖα- καὶ ἣ προτέρα διάϑεσις. | Bi τὰ εἰς φιλίαν ἄγοντα. ἢ τὰ 
πρὸ τούτου προσφιλῆ. 19 | VV!B αἰσυμνᾷ χϑονός: αἰσυμνᾷ 
ἡγεῖται καὶ ἄρχει. ἰδίως δέ φησιν ᾿Αριστοτέλης [frg. 524] ὑπὸ Κυμαίων 
αἰσυμνήτην τὸν ἄρχοντα λέγεσϑαι. Ὅμηρος [ὃ 258] “αἰσυμνῆται δὲ 
χριτοὶ ἐννέα. (λέγουσι δὲ καὶ τοὺς (κριτὰς ἄρχοντας τῶν ἀγώνων. | 
Bi αἰσυμνήτης βασιλεὺς ἐπιστάτης ἄρχων᾽ οἱ δέ, τύραννος βραβευτὴς 
πάρεδρος. | B ὅτι δὲ οἱ μὲν Ἱππότου, οἱ δὲ Κρέοντός φασι παῖδα 
γαμῆσαι τὸν Ἰάσονα, προείπομεν. περὶ δὲ τῆς Κρέοντος ϑυγατρὸς οὐχ 
ὁμοφωνοῦσι [{τῷ Edpıntön]] οἱ συγγραφεῖς. Κλειτόδημος [frg. 10] μὲν γὰρ 
Κρέουσάν φησι καλεῖσαι, γήμασϑαι δὲ Ξούδῳ᾽ ᾿Αναξικράτης [frg. 2] δὲ 
Γλαύχην. | B Μήδειαν ὑπὸ ᾿Ακάστου ἐ ἐχπεσοῦσαν σὺν ̓ΙἸάσονι Ἱππότης 
ὑπεδέξατο Κρέοντος ᾿ τοῦ Λυκαίϑου. ὃ Λύκαιδος γάρ, ἐπεὶ Βελλεροφόντης 
ᾧχετο, ἦρξεν ἔτη χζ, ἔπειτα Κρέων λε, εἶτα Ἱππότης. ἐπεὶ δὲ Ἰάσων 
ἔγημε τὴν Ἱππότου ϑυγατέρα, τότε δὴ χτείνασα τοὺς παῖδας ἑαυτῆς ἀπαλ- 

λάσσεται πρὸς Αἰγέα. ὅτι δὲ καὶ ἐβασίλευσε Κορίνδου, ἱστοροῦσιν Εὔμηλος 
[frg. 3] καὶ Σιμωνίδης, λέγων οὕτως [frg. 48] “οὐδὲ χάτ᾽ [{εἰς Κόρινθον] ] 
od Μαγνησίαν ναϊεν᾽ ἀλόχῳ δὲ Κολχίδι συνάστεος ϑράνου Λεχαίου τ᾽ ἄνασσε. 

155 οἵ. Ael. uar. hist. 5,21 ὅ αὐτῶν Β: em Schw. 6 ὃ Schw.: 
ὃν B 7 ἰππεὺς B: em Vossius 8.5 cf. Paus. 2, 3, ἴΙὸό 11-—22 prae- 
seripto ἰστέον in fine scholl. Hippolyti B 1ls αὐτὴσ᾽ κτῆμα  : κι. 
μηδείασ B 12 τούτω τῶ λόγων, ὅπιτιμ. Β 14uvomV mv 
ἀρχαδίαν B öomB 1 παραδέδωκε ΒΥ βασιλεὺσ᾽ V 2095 Bov- 
vwos— γέγονεν om Β 2i1s ταῦτα-- ἔγραψα om V 22 ἔγραψεν B: em 
Schw. 1. %.omB πελίου ὃ. B: πελιάδασ χόρασ V 24 ss φαρμάχων᾽ 
τὸ δὲ ἁ. ev “ἁγδάνουσα ὀρδὴ ἀντὶ τὴσ᾽ δοτιχἣσ ἃ. τ. ἁ. ἤρεσχς δὲ om. 
cett.B 26 ἐπειδὴ 97 καὶ — 29 ἴ ἰσμεν om vi 4228 φαρμακοὶ B: 
em Schw. 29. 31 ἴσμεν᾽ συμφέρουσα δὲ V 86 αἱ. χϑ. ὁ. Β 806--89 cf. 
etym. magn. p. 39, 12 Hesych. s. u. αἰσυμνὰ 86s αἰσυμνᾶν (-Sv V!) 
ἐστὶ τὸ ἡγεῖσθαι καὶ ἄρχειν V’B 375 cf. argum. Soph. Oed. Tyr. 
37 δέ φησιν om vi ὑὕὑποχειμέων V 885 Ὅμηρος — ἀγώνων om V 
89 DB: “ϑεσ V <) <<) Schw. dyavav' ὅτι ol μὲν ἱππότου V 
405 Schw. contulit schol. @ 347 ὃ 258 Apollon. soph. p. 18,3 etym. 
magn. p. 39,24 Gud. p. 22, 26. 38 Zon. p. 72 lex. Bachm, P- 48, 22 
(= Suid. s. u. alouuvfiraı) Hesych. s.u. αἰσυμνῆται Suid. s. u. αἰσυμνητήρ 
41—45 continuant ἀγώνων (39) B 42 προείπομεν: loco iam deperdito. 
cf. Diod.4,55,5 48 [[ ]] Schw. 50 οὐδὲ κάτ᾽ B: corrupta [{1]| wil. 
51 od ex οὐδὲ Β' ἀλόγου B:em Schw. ξὺν ἄστεος χραναοῦ temptauit Schw. 

45 
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Μήδεια δ᾽ ἣ δύστηνος ἠτιμασμιένη 20 

Bo& μὲν ὅρχους, ἀναχαλεῖ δὲ δεξιάς, 

πίστιν μεγίστην, καὶ ϑεοὺς μαρτύρεται 

οἵας ἀμοιβῆὴς ἐξ Ἰάσονος χυρεῖ. 

χεῖται δ᾽ ἄσιτος, σῶμ᾽ δφεῖσ᾽ ἀλγηδόσι, 

τὸν πάντα συντήχουσα δαχρύοις χρόνον, 25 

ἐπεὶ πρὸς ἀνδρὸς ἤσϑετ᾽ ἠδικημένη, 

οὔτ᾽ ὄμμ᾽ ἐπαίρουσ᾽ οὔτ᾽ ἀπαλλάσσουσα γῆς 

πρόσωπον᾽ ὡς δὲ πέτρος ἣ θαλάσσιος 

χλύδων ἀχούει νουϑετουμένη φίλων᾽ 

ἣν μή ποτε στρέψασα πάλλευχον δέρην 90 

αὐτὴ πρὸς αὑτὴν πατέρ᾽ ἀποιμώξῃ φίλον 

χαὶ γαῖαν οἴκους ϑ᾽, οὖς προδοῦσ᾽ ἀφίχετο 

μετ᾽ ἀνδρὸς ὅς σφε νῦν ἀτιμάσας ἔχει. 

ἔγνωχς δ᾽ ἣ τάλαινα συμφορᾶς ὕπο 

οἷον πατρῴας μὴ ἀπολείπεσθαι χϑονός. 35 

στυγεῖ δὲ παῖδας οὐδ᾽ ὁρῶσ᾽ εὐφραίνεται. 

δέδοιχα δ᾽ αὐτὴν μή τι βουλεύσῃ νέον᾽ 

βαρεῖα γὰρ φρήν, οὐδ᾽ ἀνέξεται χαχῶς 

πάσχουσ᾽᾿ ἐγῷδα τήνδε, δειμαίνω τέ νιν. 

[μὴ ϑηχκτὸν ὥσῃ φάσγανον δι᾽ ἥπατος, 40 

σιγῇ δόμους εἰσβᾶσ᾽, ἵν᾿ ἔστρωται λέχος, 

ἢ χαὶ τύραννον τόν τε γήμαντα χτάνῃ 

χἄπειτα μείζω συμφορὰν λάβῃ τινά.] 

δεινὴ γάρ᾽ οὔτοι ῥαδίως γε συμβαλὼν 

21 öpxous V: Al a.corr. δεξιᾶσ AVL!F contra BP cum Σ Arist. 
nub. 8ı 24 ἀλγηδόνι BZ ad u. 97 25 συντείνουσα yp. ZB χρόνον: 
βίον Blaydes: χρόα Housman 26 proscripsit Usener 980 ἣν ν΄ 8. corr.: 
A contra ΣΒ: ἣ V!ecor. μὴ sser. dö L! 30 δέρην: χάρα!, 31 αὐτὴν 
ll. praeter LB?_ ἀποιμώζῃ Ε: -ζει AV 835 μὴ ᾿πολείπεσϑαι LP 87 χακόν 
ll. praeter ALP: V’® 88- 48 damn. Dindorf Heimsoeth, 40-- 48 Nauck, 
41 Musgrave, 41—43 G. Herm. cf. 379. 330 389 cf. Tro. 894 τέ: 
δέ LP 42 τόν τε 1]. praeter V! et ut uid. 1,1, 4υἱ τόνδε 44 οὔτι ΤΡ: 
A! a. corr. 



SCHOLIA II 

ScHoL. 24 | Bi ἐνδοῦσα ταῖς λύπαις. 25 | Bi γράφεται καὶ 
συντείνουσα. | VB τὸν πάντα συντήκχουσα: ἀνενδότως κλαί- 

ουσα. ἀντὶ τοῦ συντηχομένη δὲ τὸν πάντα χρόνον, οἷον᾽ συνεχῶς 

κλαίουσα καὶ ἄνεσιν od λαμβάνουσα. Φ242 ΥΒὶ οὔτ᾽ ὄμμ᾽ ἐπαίρουσα: 
ἀντὶ τοῦ σύννους καὶ σχυϑρωπὴ οὖσα οὐκ ἀκούει. 29 | νεβὶ χκλύ- 
δων: N πολλὴ τοῦ ὕδατος χύσις. [Β ἀκούει: ἀντὶ Tod" οὐκ ἀκούει 

ὡς οὐδὲ ταῦτα. τὸ δὲ δέρην ἐὰν μετὰ τοῦ τ, ὀξυτόνως δειρήν᾽ 

εἰ δὲ χωρὶς τοῦ τ, βαρυτόνως δέρην. 30 | Bi ἐὰν μὴ πολλάκις. 
33 | Bi ὅς σφε: DI ὅτι καχῶς τῷ σφε ἐχρήσατο᾽ ἔδει γὰρ εἰπεῖν 
αὐτήν. [Β ἀτιμάσας ἔχει: ᾿Αττικῶς, ἀντὶ τοῦ ἠτίμασε. τὸ γὰρ 
ἔχει ἐκ περισσοῦ. Σοφοχλῆς [frg. 806] παῖδας γάρ, ode ἔφυσ᾽, ἀναλώ- 
σας ἔχε καὶ πάλιν [frg. 807] «εὐφημίαν μὲν πρῶτα κηρύξας Ey. 

35 | VB οἷον πατρῴας: οἷον Ayaböv τὸ μὴ λείπεσϑαι τῆς πατρίδος. 
καὶ Ὅμηρος [τ 34] “ὡς οὐδὲν γλύχιον ἧς πατρίδος". 38 | Bi βαρου- 
μένη καὶ λυπουμένη. 39 | Bi ἐγὼ οἶδα οἵα ἐστὶ τὸν νοῦν, εὐλαβοῦμαί 
τε αὐτήν. 40 | VB μὴ ϑηχκτὸν Kon: ἐπὶ τῶν παίδων ἀκουστέον. 
χαὶ γάρ φησι στυγεῖ δὲ παῖδας οὐδ᾽ δὁρῶσ᾽ εὐφραίνεται. δύναται 
δὲ καὶ ἐπὶ αὐτῆς ἀκούεσϑαι. | VB οὐ τοῦ αὑτῆς ἥπατος, ἀλλὰ τῶν 
παίδων. προεῖπε γὰρ στυγεῖ δὲ παῖδας. ἔδϑος δέ ἐστιν αὐτῷ προλέγειν 
τὰ μέλλοντα. ὁμοία δὲ ἣ ἀμφιβολία παρ᾽ Ὁμήρῳ [Σ 34]° ὑδείδις γὰρ μὴ 
λαιμὸν ἀποτμήξεις σιδήρῳ᾽. AU | VsBi εἰς τοὺς ἑαυτῆς δόμους 
εἰσβᾶσα. AB |B τύραννον: τὸν Κρέοντά φησι. τὸ δὲ ἑξῆς" ἢ καὶ 
τύραννον τόν τε γήμαντα κτάνῃ᾽ δεινὴ γάρ. συμφοράν δὲ λάβῃ 
οἵονεί᾽ μείζονι κακῷ περιπέσῃ πρὸς τῷ ἤδη μεμισῆσϑαι ὑπὸ Ἰάσονος. | 

ΝΕ ϑηλυχῶς, τὴν Γλαύχην. 43 | V μείζω συμφοράν: αὐτὴ ἑαυτὴν 
φονεύσῃ. ΙΝ ἄλλως: τῆς νῦν παρούσης δυστυχίας, ἀντὶ ζτοῦν᾽ καὶ 

τοὺς παῖδας φονεύσῃ [[κἂν τὸν τύραννον]]. νῦν γὰρ [[κἂν]] ἀδίκως μισεῖται 
ὑπὸ ᾿Ἰάσονος. 

2 τι π. σι omB 25 χλαίουσα V: δαχρύξι Β 85 δὲ εἰ χαὶ om Β 
4 λαμβάνει Β 5 οὖσα οὐχ ἀ. οπι Βὶ 5s cf. Hesych.s.u. 75. οἵ. etym. 
magn. p. 262,53 1085 ef. schol. Or. 451 18 /V: λείπει τὸ ἀγαϑὸν Β 
185 w— rat om B 14 γλυὰὺὺ ἢΝ πατρίδοσ οὐδὲ τὸ sser. x B 

16 Z B: μή τι βουλεύση κακόν τοὺσ παῖδασ V 175 οὐδ᾽--- ἀκούεσϑαι 
om 18 ἀχούεσϑαι᾽ ὃ δὲ εὐριπίδησ τὰ μέλλοντα ἀναφωνεῖ" ὁμοία δὲ N 

ἀμφιβολία καὶ παρ᾽ ὅ. --- σιδήρωι (cf. ν. 21) B 185 οὗ ---παίδων V: καὶ 
τὸ διὰ τοῦ ἥπατοσ δὲ τῶν παίδων λέγει Β 19 εἶπε Β ἐστιν αὐτῶι Β: 
αὐτὰ 195 zo. τὰ μ. Schw.: τὰ μ. λέγειν V: ὡσ εἴρηται por. τὰ μ. Β 
205 ὁμοία ---- σιδήρῳ om Β (εἴ. αὐ 18) 20 ὁμοία: ὅμηροσ V δέδιε V 
255 αὐτὴν ἑαυτὴν φονεῦσαι V 26 ἀλλὰ V:emSchw. παρούσης --- (Tod) 
Wil.: ἀντιπαρούσησ δυστυχίασ V 27 φονεύσει  [[]] [{1]] Schw. 
μισῆται V 

μι [+13 
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ἔχϑραν τις αὐτῇ χαλλίνικον οἴσεται. 45 

ἀλλ οἵδε παῖδες ἐκ τρόχων πεπαυμένοι 

στείχουσι, ᾿μνητρὸς οὐδὲν ἐννοούμενοι 

χοκῶν᾽ νέα γὰρ φροντὶς οὐχ ἀλγεῖν φιλεῖ. 

HAI. παλαιὸν οἴκων χτῆμα δεσποίνης ἐμῆς, 

τί πρὸς πύλαισι τήνδ ἄγουσ᾽ ἐρημίαν ὅ0 

ἕστηχας, αὐτὴ ϑρεομένη σαυτῇ χαχά; 

πῶς σοῦ μόνη Μήδεια λείπεσθαι ϑέλει:; 

ΤΡ. τέχνων ὀπαδὲ πρέσβυ τῶν Ἰάσονος, 

χρηστοῖσι δούλοις ξυμφορὰ τὰ δεσποτῶν 

χαχῶς πίτνοντα χαὶ φρενῶν ἀνθάπτεται. 55 

ἐγὼ γὰρ εἰς τοῦτ᾽ ἐχβέβηχ᾽ ἀλγηδόνος, 

ὥσϑ᾽ ἵμερός μ᾽ δπῆλθε γῇ τε κοὐρανῷ 
λέξαι μολούσῃ δεῦρο δεσποίνης τύχας. 

HAI. οὔπω γὰρ ἣ τάλαινα παύεται γόων; 

ΤΡ. ζηλῶ 0° ἐν ἀρχῇ πῆμα χκοὐδέπω μεσοῖ. . 60 

ΠΑΙ. ὦ μῶρος, εἰ χρὴ δεσπότας εἰπεῖν τόδε᾽ 

ὡς οὐδὲν οἷὸς τῶν νεωτέρων χαχῶν. 

ΤΡ, τί δ᾽ ἔστιν, ὦ γεραιέ; μνὴ φϑόνει φράσαι. 

ΠΑΙ. οὐδέν᾽ μετέγνων χαὶ τὰ πρόσϑ᾽ εἰρημένα. 

ΤΡ. μή, πρὸς γενείου, χκρύπτε σύνδουλον σέϑεν᾽ 65 

σιγὴν γάρ; εἰ χρή, τῶνδε ϑήσομαὶ πέρι. 

45 ἄσεται Muretus 49 παιδαγωγόσ ALP: πρεσβύτησ χαὶ m. Β: 
πρεσβύτησ V, qui u. 59. 80. 85 praefixit παιδγ., 64. 67. 76 πρε., ut 
A 67. 76. 80.85, Bubique. cf. ad 1002 οἰχούρημα Wakefield 50 ταῖσδ᾽ 
Scaliger 51 οὕτω Wecklein 53 ὁπαδὲ VB 54 συμφορὰ LP 

55 πιτνόντα VP: -ὥντα AB!: -οὗντα LB? 57 μοὐπῆλῦε Meineke: μοῦ- 
σῆλϑε Wecklein 58 μολοῦσαν LV? δεσποίνησ AB Σ Phoen, I: sser. Vi: 
μηδείασ VLP cum Enn. trag. 2575 ἡ. 62 nutrici tribuit 2, qui usque 

ad u. 8o nutricis uerba paedagogo dat, paedagogi nutrici 64 τὰ om A 

ScHhoL. 46 | Bi τῶν γυμνασίων τῶν δρόμων, Bapurövoc. [Β ἐν 
τρόχων: βαρυτόνως, ὡς νόμων. ᾿Αριστοφάνης [ἴτρ. 637] “βαδίζει μοι τὸ 

μειράχιον ἐξ ἀποτρόχων. ὡς And γυμνασίας οὖν ἐλθόντας τοὺς παῖδας. 
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[51] Hpsow.&vn δὲ ἤγουν συννοουμένη, ὁμιλοῦσα. εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ δροῦ. 
Ὅμηρος [A 437] οὐ γὰρ πάντων ἣεν ὁμὸς ϑρόος οὐδ᾽ ἴα γῆρυς. ἢ δια- 
λεγομένη, παρὰ τὸν δροῦν. 48 | VBi ἣ γὰρ τῶν νέων διάνοια πονεϊν 
ἢ λυπεῖσδαι οὐ φιλεῖ. οἱ γὰρ νέοι ἔξω πάσης φροντίδος χαὶ ἀνίας εἰσί. 
49 | Bi ἀντὶ τοῦ παλαιὰ ϑεράπαινα. 52 | VBi πῶς σοῦ μόνη: 
διὰ τί μόνη σοὺ ἡ Μήδεια ἀπολείπεσθαι ϑέλει. 33 | V ὀπαδὲ 
πρέσβυ: ὦ πρέσβυ ὀπαδὲ τῶν Ἰάσονος τέχνων, τοῖς χρηστοῖς δούλοις 
συμφορὰς φέρει καὶ ὀδύνας τὰ τῶν δεσποτῶν κακῶς πίπτοντα, ἢ συμ.- 
βαΐνουτα. . BA | Β τοῖς χρηστοὶς δούλοις τὰ τῶν δεσποτῶν χακῶς 

πίπτοντα συμφορὰν φέρει καὶ ὀδύνας. κανχῶς ἐπιπίπτοντα, εἰς κακὸν 
ἀποβαίνοντα τὰ τῶν δεσποτῶν. | Bi ὃ στίχος καὶ ἐν Βάχχαις [1028] 
χεῖται. 56 | VB ἐγὼ γὰρ εἰς τοῦτ᾽ ἐχβέβηχα: οὕτω, φησί, 
πέπληγμαι τὴν φυχὴν ὑπὸ τῶν χκαχῶν τῶν χατὰ τὴν Μήδειαν, ὡς ἀφιέναι 
εἰκῇ λόγους εἴς τε τὴν γῆν καὶ τὸν ἀέρα, ἀποδυρομένη τὰς ἐκείνης τύχας. 
οὐρανὸν γὰρ λέγει νῦν τὸν ἀέρα. οἱ δὲ στενοχωρούμενοι ὑπὸ τῶν κακῶν 
τῷ οὐρανῷ ἢ τῷ ἡλίῳ ἢ ἄλλῳ τῳ ϑεῷ ἀφηγοῦνται τὰ ud” ἑαυτοὺς 
πράγματα. 57 | VB ὥσϑ᾽ ἵμερός μ᾽: καλῶς 6 Εὐριπίδης μεμί- 
μηται τοὺς ἐν μεγάλαις δυστυχίαις ἐξεταζομένους καὶ μηδενὶ τῶν ἀνθρώπων 

ϑαρροῦντας ἀπαγγεῖλαι τὰ δυστυχήματα ἢ διὰ φόβον δεσποτῶν ἢ διά τινα 

χρείαν συμφέρουσαν τοὺς πράγμασιν. οὗτοι γὰρ σιωπᾶν τὰς συμφορὰς μὴ 
δυνάμενοι χαὶ λέγειν ἀνϑρώποις φοβούμενοι, οὐρανῷ ἢ ἡλίῳ ἢ γὴ ἢ ϑεσῖς 
ἄλλοις διηγοῦνται. 98 | VB λέξαι μολούσηῃ: τὸ σχῆμα σολοικο- 
φανὲς διὰ τὴν ἐναλλαγὴν τῆς πτώσεως. μολούσῃ γὰρ ἂντὶ τοῦ μολοῦσα. 
60 [8Β ζηλῶ σε: ἠϑικῶς, ὡσεὶ εἴπεν᾽ μακάριος εἴ τοιαύτην διάνοιαν 

ἔχων. [Β ἄλλως: ϑαυμάζω σε πῶς οὐκ ἔγνωκας αὖϑις γὰρ ἀρχὴν 
εἴληφε τὸ κακὸν καὶ οὐδὲ εἰς μεσότητα προῆλϑε᾽ τοσοῦτον ἀπέχει τοῦ 
πεπαῦσϑαι τὸ κακόν. ἐν ἤϑει δὲ εἴρηται, οἷον μακάριος εἴ τοιαύτην 
ἔχων διάνοιαν τὸ γὰρ χαχὸν οὐ μόνον οὐ λήγει, ἀλλ᾽ οὐδὲ μεσάζει, οἷον 

ἀχμάζει. τὸ δὲ μεσοῖ τρίτης συζυγίας. ΘΙ | Bi λείπει ἣ εἰς, εἰς 
δεσπότας. 63 | Bi ἀντὶ τοῦ ὦ γεραιά, ὡς τὸ [e 422] ἱχλυτὸς Αμφι- 
τρίτη. 6A | Bi λείπει ἡ διά. 

1--ὃ cf. etym. magn. p. 769, 52 (Zon. p. 1771) Phot. — lex. Bachm. 
P- 390, 30 τρόχον Hesych, 5. u. τρόχων Ammon. p. 137 Eust. p. 1517, 60 

5 ὁμῶσ B 7 ἀνίας Wil.: χαχίασ VBi 9 καταλ. ϑέλει ἣ μ. Bi 11 φέρε- 
ται V 1ὅ---Ὧῷ scholio 255 adi. B ab οὕτω δὲ φησὶ πέπληγα exorsus 
16 myomB 17 εἰκῇ omB 18 τῶν οὐ Β 19 ἄ. τ. ὃ. Schw.: 
ἄλλω τῶν ϑεῶν V: τινι ἄλλωι ϑεῶν B ὑφηγοῦνται Β: -εἴται V: em Schw. 
χαϑ᾽ & om V 20 ὥσθ᾽ Εὐριπίδης om B 205 μεμίμηται Β: ὕφη- 
γέῖται ἢ προσμέμνηται V 22 ὃ, &. Β: ἐδέλοντασ εἰπέν V 24 ἢ τὴ 
om V 2 ἄλλοις om V 26 μολούσῃ-- μολοῦσα om B 

15 

20 

25 
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N HAI. ἤχουσά τοῦ λέγοντος od δοχῶν χλύειν, 

πεσσοὺς προσελϑών, ἔνϑα δὴ παλαίτατοι 

ϑάσσουσι, σεμνὸν ἀμφὶ Πειρήνης ὕδωρ, 

ὡς τούσδε ποῖδας γῆς ἐλᾶν Κορινθίας 70 

σὺν μητρὶ μέλλοι τῆσδε χοίρανος χϑονὸς 

Κρέων. ὃ μέντοι μῦϑος εἰ σαφὴς ὅδε 

οὖκ οἴδα᾽ βουλοίμην δ᾽ ἂν οὐκ εἶναι τόδε. 
ΤΡ. χαὶ ταῦτ᾽ Ἰάσων παῖδας ἐξανέξεται 

πάσχοντας, εἶ χαὶ μητρὶ διαφορὰν ἔχει; 75 

HAI. παλαιὰ καινῶν λείπεται κηδευμάτων, 

χοὐχ ἔστ᾽ ἐχεῖνος τοῖσδε δώμασιν φίλος. 
TP. ἀπωλόμεσϑ᾽ ἄρ᾽, εἰ κακὸν προσοίσομιεν 

veov παλαιῷ, πρὶν τόδ᾽ ἐξηντληκέναι. 

ΠΑΙ. ἀτὰρ σύ γ᾽, οὐ γὰρ χαιρὸς εἴδέναι τόδε 80 
δέσποιναν, ἡσύχαζε καὶ σίγα λόγον. 

ΤΡ. ὦ τέκν᾽, ἀκούεϑ᾽ οἷος εἰς ὅμᾶς πατήρ; 

ὄλοιτο μὲν μή δεσπότης γάρ ἐστ᾽ ἐμός" 

ἀτὰρ καχός γ᾽ ὧν εἰς φίλους ἁλίσκεται. 

HAI. τίς δ᾽ οὐχὶ ϑνητῶν; ἄρτι γιγνώσχεις τόδε, 85 

ὡς πᾶς τις αὑτὸν τοῦ πέλας μᾶλλον φιλεῖ, 

[[οἱ μὲν δικαίως, οἱ δὲ καὶ κέρδους χάριν,]] 
εἰ τούσδε γ᾽ εὐνὴς οὕνεχ᾽ οὐ στέργει πατήρ. 

68 ϑώχους Christ. pat. 1181 contra Σ παλαίτεροι Christ. 1. c. 
71 μέλλει 11. praeter AV 73 τάδε V man. rec. et Christ. pat. 1186 
74 ἀνέξεται A 77 ἐχεῖνα ... φίλα Tournier 78 προσάψομεν Blaydes 
80 τάδ LP Apäs LP 84 γ᾽ om Il. praeter LP 85 γινώσχει P: 
V!v.l.: sser. B?: καὶ χωρὶσ τοῦ σ καὶ μετὰ τοῦ δ. cf. Zadl. 87 pro- 
scripsit Brunck cum Σ, simul cum 88 Hartung 

ScuoL. 6% | VB ἤκουσά του λέγοντος: ἤχουσα, φησί, τινὸς 

λέγοντος τῶν ὠτακουστῶν προσποιουμένη μὴ ἀχούειν. [Β πεσσούς 

δέ, ἐπεὶ ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς τόποις ὠνόμαζον τοὺς τόπους πεσσούς γὰρ νῦν 
N Z m “ ς " x (4 4 Pr ΄ > 

τοὺς τόπους τῶν κυβευτῶν, ὡς ὄψον χαὶ μύρα Evda ταῦτα συνήϑως ἐστίν. 

ὅπου, φησίν, εἰδισμένοι εἰσὶ πεσσεύειν, προσελθὼν ἤκουσα, ἀντὶ τοῦ προ- 5 
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σελϑοῦσα. Hal τὸ οὐ δοχῶν, ἀντὶ τοῦ οὐ δοκοῦσα. 69 | Bi καϑέ- 
ζονται. | VB Πειρήνη, χρήνη ἐν Κορίνϑῳ, ἣν ᾿Ασωπὸς εὗρεν ᾿Ωχεανοῦ 

rate χαριζόμενος Σισύφῳ τῷ Κορινθίῳ σπανίζοντι ὕδατος, ὅτι αὐτῷ Αἰγίνης 

τῆς ϑυγατρὸς τὴν ὑπὸ Διὸς ἐμήνυσεν ἁρπαγήν. “Ὁ | Bi ἔχϑραν. 
76 | Bi λείπεται: Herren ἐλαττοῦται. 7 |B χοὺχ ἔστ᾽ ἐχεῖ- 
νος: Ὅμηρος ἐπὶ τῆς γυναικὸς ἔλαβεν [o 21] κείνου βούλεται οἶκον ὀφέλ- 
λειν, ὅς κεν ὀπυίοί. ἔξωθεν δὲ τὸ ἔτι χαὶ οὖχ ἔστιν ἐκεῖνος ἔτι φίλος 
τοῖσδε δώμασι. TE |B παλαιὸν καχὸν τὸ διὰ τὸν Πελίου δάνατον 
ἐχβεβλῆσϑαι Θετταλίας ὑπὸ ᾿Αχάστου τοῦ παιδὸς Πελίου ἢ τὸ κατα- 
λειφϑῦῆναι αὐτὴν ὑπὸ Ιάσονος, ὃ χαὶ μᾶλλον᾽ νέον δὲ τὸ ἐκβληϑῆναι τῆς 
Κορίνϑου. τὸ δὲ ἐξηντληχέναι ἀντὶ τοῦ πεπαῦσϑαι᾽ ἡ μεταφορὰ 
ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς πλοίοις ἀντλούντων. | Bi τὸ ἑξῆς" εἰ πρὸς παλαιῷ. 
SL|Bi τὸ ἑξῆς ἀτὰρ σύ γ᾽ ἡσύχαζε. SA|V ἀτὰρ καχὸς ὦν: 
ἀρκεῖ αὐτῷ τοῦτο πρὸς τιμωρίαν. ἁλίσκεται δέ, φωρᾶται ἐλέγχεται. | 

Bi εὑρίσκεται κακὸς ὧν πρὸς τοὺς φίλους. ἕως τούτου δὲ ἡ πρεσβῦτις, 
τὰ ἑξῆς 6 πρεσβύτης. | B οὕτως ἀναγνωστέον τίς δ᾽ οὐχὶ ϑνητῶν 
καὶ στικτέον, εἶτα ἀπὸ ἄλλης ἀρχῆς ἄρτι γινώσκεις τόδε. διὸ καὶ 

μετὰ τοῦ © γραπτέον, οἷον᾽ τίς οὖκ ἔστι κακὸς εἰς φίλους, εἶτα τὸ ἄρτι 

γιγνώσκεις τόδε, οἷον᾽ ἄρτι ἔγνωκας ὅτι ἑαυτοὺς μᾶλλον φιλοῦσιν ἢ τοὺς 
πέλας; οἱ δὲ ὑποχριταὶ [[τοῦτο}] ἀγνοήσαντες τὸ τῆς ἀντιδιαστολὴς μετα- 
τιϑέασιν εἰς τὸ τίς δ᾽ οὐχὶ δνητῶν τοῦτο γινώσκει σαφῶς. τῇ 

δὲ διανοίᾳ ταύτῃ καὶ ἐν Κρεσφόντῃ κέχρηται οὕτως [frg. 452] “ἐκεῖνο γὰρ 
πέπονθα ὅπερ πάντες βροτοί᾽ φιλῶν μάλιστ᾽ ἐμαυτὸν οὐκ αἰσχύνομαι". | 
V τίς δ᾽ οὐχὶ ϑνητῶν: τίς τῶν ἀνθρώπων, φησί, οὐχὶ μᾶλλον ἑαυτὸν 
βούλεται εὐπραγεῖν τῶν φίλων; οὐ μόνος οὖν ὃ Ἰάσων τοῦτο πεποίηκε. 
τίς, φησί, τῶν ἀνδρώπων οὐκ ἐστὶ χαχὸς περὶ φίλους: εἶτα τὸ ἄρτι 

γινώσκεις, ἄρτι ἔγνωχας. ΙΝ ἄλλως: ἢ τίς οὐ κακὸς περὶ φίλους 

πρὸς τὸ ἑαυτοῦ συμφέρον. καὶ ἐν Κρεσφόντῃ φιλῶν μάλισδ᾽ ἑαυτὸν οὐκ 
αἰσχύνομα. οὕτω δὲ ἀναγνωστέον᾽ τίς δ᾽ οὐχὶ δνητῶν καὶ στικτέον, 
εἶτα ἀπ ἄλλης ἀρχῆς ἄρτι γινώσκεις τόδε. S7 |VB οἱ μὲν 
δικαίως: ὅτι» περισσῶς ὃ στίχος πρόσχειται, ἐπεξεργασίαν περιέχων καὶ 
ὅτι προχειμένου ἑνικοῦ τοῦ τίς ἐπήνεγχε τὸ οἱ μέν. καὶ 6 πρότερος δὲ 
σεσημείωται, ὅτι παροιμιώδης. ὃ δὲ νοῦς᾽ πᾶς ἑαυτὸν τοῦ πέλας μᾶλλον 
φιλεῖ « «, | Bi αἰσχροχερδία(ς). 

1 Z2!omB 2 τῶν ὦ. οπὶ! V προσποιούμενοσ V 7ss cf. Paus. 2,5, 1 
8 παῖς om  κχορίνϑϑΘω V 85 αὐτῷ ---ἡυγατρὸς om V 115 ὀφέλλειν 
οἶκον Β 25 [[ ]] Schw. 27 χρεοφόννη B 88 χρεωφον sscr. τὸῖκ 
φίλων Ν 85 γινώσχει V 8ὅ5 ZomB 36 <) Reitz. περισσὸσ B: 
om V: em Wil. πρόκειται V: πρόσχειται ὃ τὴν Β. 88 ὁ δὲ --- 89 φιλεῖ 
om B 39 lac. ἱπάϊς, Schw. 

rm φι 
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IT. 2%, u γὰρ ἔσται, δωμάτων ἔσω, τέχνα. 

σὺ δ᾽ ὡς μάλιστα τούσδ᾽ ἐρημώσας ἔχε 90 
Ν x χαὶ μὴ le "μητρὶ δυσϑυμουμένη. 

\ ἤδη γὰρ εἶδον ὄμμα νιν ταυρουμένην 

τοῖσδ᾽ ὥς τι δρασείουσαν᾽ οὐδὲ παύσεται 

χόλου, σάφ᾽ οἶδα, πρὶν κατασχῆψαί τινα. 

ἐχϑρούς γε μέντοι, μὴ φίλους, δράσειέ τι. 95 

MH. ἰώ, 

δύστανος ἐγὼ μελέα τε πόνων, 

ἰώ μοί μοι, πῶς ἂν ὀλοίμαν : 

TP. τόδ᾽ ἐχεῖνο, φίλοι παῖϊδες᾽ μήτηρ 

χινεῖ χραδίαν, χινεῖ δὲ χόλον. 

σπεύσατε ϑᾶσσον δώματος εἴσω, 100 

χαὶ μὴ πελάσητ᾽ ὄμματος ἐγγύς, 

υηδὲ προσέλϑητ᾽, ἀλλὰ φυλάσσεσϑ᾽ 

ἄγριον ἦϑος στυγεράν τε φύσιν 

φρενὸς αὐϑάδους. 

ἴτε νῦν χωρεῖϑ᾽ ὡς τάχος εἴσω. 10ὅ 

δῆλον δ᾽ ἀρχῆς ἐξαιρόμενον 

νέφος οἰμωγῆς ὡς τάχ᾽ ἀνάψει 

μείζονι ϑυμῷ τί ποτ᾽ ἐργάσεται 

υεγαλόσπλαγχνος δυσχατάπαυστος 

ψυχὴ δηχϑεῖσα κακοῖσιν ; 110 

ΜΗ. αἰαῖ, 

ἔπαϑον τλάμων ἔπαϑον μεγάλων 

ἄξι᾽ ὀδυρμῶν" ὦ χατάρατοι 

89 personae notam om A . γὰρ ein A. Roemer εἴσω 1]. praeter AV 
90 rpe. tribuit B. cf. ἐρημώσασ᾽ A σύ δ᾽ LP ἔχει A 91 χόλος.. 
πρίν, κατασχήψας, τινὰ... Hoffmann τινι Blomfeld 96 ὦ Σ Arist. 
pac. I0I2 δύστηνος VLP 98 μάτηρ LP 99 χολὴν Wecklein 
100 σπεύδετε AVB ὃϑᾶττον A 102 χαὶ μὴ en A φυλάσσετε 
[1 in ras 106 δ᾽ ἀρχῆσ AVBL®: ἐξ sscr. NK: δ᾽ ἐξ ἀρχῇσ P: L! 
a. corr. δ᾽ ὀργῆς Witzschel EB)... 10% οἰμωγαῖς Pluess contra Σ 
ἀνάξει L (cf. 2): ἀνάξει Elmsiey 109 μελανόσπλαγχνος Herwerden 

ψ- 
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110 κακοῖσι(ν) L. Galen. Hipp, et Plat. .5.Ρ. 318 Stob. 20, ὌΝ “χαχοῖσ 
H τὴσ μηδείασ rel. 111 αἴ αἴ Ρ: αἷ αἱ 1,: ὃ ἔ αἴ α ν: ἐ ἔ ἔξ Α: 
2B τλήμων AIVB alterum ἔπαϑον om LP 

ScHoL, 89 | Bir ed γὰρ ἔσται: τὸ Eis‘ ἴτε δωμάτων εἴσω, 
τέχνα. τὸ δὲ εὖ γὰρ ἔσται εὐχομένη λέγει, τουτέστιν ἐπὶ καλῷ δὲ 
ἀποβαίη εἰσελθεῖν ὑμᾶς. 90 | Bi χωρίσασα τῆς μητρὸς ἀπόχρυφον. 
92 | Bi ἀγριουμένην χαὶ διὰ τοῦ βλέμματος τὸ ὀργίλον ἐπιδεικνῦσαν. 
οἷον᾽ ὡς ταῦρον, ϑυμικὸν καὶ φοβερὸν ὁρῶσαν, ἄστοργον καὶ οὐχὶ μητρυκόν- 
93 | B δρασείουσαν: Avrı τοῦ δράσουσαν᾽ ἔστι δὲ ᾿Αττικόν. καὶ 

Σοφοχλῆς ἐν Αἴαντι μαστιγοφόρῳ [585] “ὦ δέσποτ᾽ Αἴας, τί ποτε δρασείειν 
δοκεῖς. 94 | B κατασκῆφαι δὲ ἀντὶ τοῦ βλάψαι, ἀπὸ τοῦ κεραυνοῦ 

τοῦ σκηπτοῦ, οἷον κεραυνῶσα'ι. 96 | Bi τάδε λέγει ἣ Μήδεια ἔσω οὖσα, 
οὐδέπω ἐχχεχυχλημένη. 97 | VB ἰώ μοί μοι: ἀσύμφωνα ταῦτά 
ἐστι τοῖς ὑπὸ τῆς πρεσβύτιδος εἰρημένοις ὅτι ἄφωνος χάϑηται. καὶ ἐν 
αὐτῷ δὲ τῷ προλόγῳ τὸ μαχόμενόν ἐστι Μήδεια δ᾽ ἡ δύστηνος ἢτι- 
μασμένη βοᾷ μὲν ὅρκους [20] καὶ τὸ ἑξῆς, εἶτα μετ᾽ ὀλίγον [24] 

-Ὡ - ΄ u > κεῖται δ᾽ ἄσιτος σῶμ᾽ ὑφεῖσ᾽ ἀλγηδόνι, οὔτ᾽ ὄμμ᾽ ἐπαίρου σ᾽ 

σι 

οὔτ᾽ ἀπαλλάσσουσα γῆς πρόσωπον. ταῦτα λέγει ἔνδοδεν χαὶ 15 

οὖχ ἐν φανερῷ, 7 δὲ φωνὴ μόνη ἐξάκουστος γίνεται. | Bi ἀντὶ τοῦ᾽ 

ποίῳ τρόπῳ ἐμαυτὴν ἀνέλω. 98 | Bi τοῦτο ἐκεῖνό ἐστιν, ὃ ἔλεγον. 
105 | Bi πρὸς τοὺς παῖδας. 106 | B δῆλον γάρ ἐστιν ἀπὸ τῆς 
ἀρχῆς τῆς οἰμωγῆς ὅτι ἀνάψει. ἢ οὕτως" τοῦτο γὰρ τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐξαι- 
ρόμενον νέφος τῆς οἰμωγῆς δῆλον ὅτι (μέλλει χεραυνοῦν δίκην ἐγχατασχῆφψαί 
τινι χαὶ μέγα τι καχὸν χατεργάσασϑαι. ἐὰν δὲ γράφηται ἀνάξει, οἷον" 

ἐπιπολὺ ἀνάξει τὰ τῆς ὀργῆς, οἷον ἄνω ἄξει, εἰς ὕψος ἀνατενεῖ, ὅ ἐστιν 

αὐξήσει τὸν ϑυμόν, ἐξ οὗ πάλιν δῆλον, ὡς αὐξανομένη ἐπὶ πολὺ ἡ ὀργὴ 
πάντως δεινόν τι ἐργάσεται. ΙΝ δῆλον δ᾽ ἀρχῆς: δῆλον ὅτι τὸ ἐξ 
ἀρχῆς ἐπαιρόμενον πλῆϑος τοῦ ϑρήνου [[ὡς]] ἀνάψει τι χαὶ καύσει. | 

ν ἄλλως: Am ἀρχῆς δὲ τὸ νέφος τῆς οἰμωγῆς ἐξαιρόμενον δῆλόν ἐστιν ὅτι 
ταχέως εἰς μεῖζον χακὸν ἀνάξει καὶ αὐξηϑήσεται. 107 | Βὶ τὸ 
σύστημα τῆς οἰμωγῆς ἀνάγεσθαι καὶ αὔξεσϑαι μέλλει. 110 | Bi λυπη- 

δεῖσα. 112 |V ὦ κατάρατοι παῖδες: ἑωρακυῖα τοὺς παῖδας 

εἰσιόντας ἅμα τῷ παιδαγωγῷ ἀναβοᾷ᾽ ὦ παῖδες {μητρὸς στυγερὰ δρώσης 

ὄλοισδε σὺν τῷ πατρί᾽ τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ἑξῆς τοῦ λόγου. 

τῷ na 

3nmmäloB 7 δρασείεις φρενὶ Soph. codd. 10 ἐκκεχλημένη Bi: 
em Schw. 11 λεγομένοισ ν “λέγεται καϑῆσϑαι Β καὶ ἐν Β: ἐὰν V 
12 τὸ --- ἐστι om v 12s 7 ᾿ἤτιμωμέ mV 18 εἶτα---ὀλίγον omB 14 ἀλγη- 
δόνοσ V 145 οὔτ᾽ ὄμμ᾽--- πρόσωπον Β: χαὶ ἑξῆσ V 15 ταῦτα δὲ λ. Β 
16 φωνὴ μόνον V: φωνῆι μόνη B 20 <> Schw. Wil.: τὸ B 22 äva- 
τείνει B: em Dindorf 24 πάντων B 25 [{]] Wil. 80 <) Schw. 
δρῶσα V: em Schw. 

Diehl, Euripides Medea. 2 
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παῖδες ὄλοισϑε στυγερᾶς ματρὸς 

σὺν πατρί, καὶ πᾶς δόμος ἔρροι. 

ΤΡ, ἰώ μοί μοι, ἰὼ τλήμων. 11ὅ 

τί δέ σοι παῖδες πατρὸς ἀμπλαχίας 

υετέχουσι; τί τούσδ᾽ ἔχϑεις ; οἴμοι, 

τέχνα, un τι πάϑηϑ᾽ ὡς ὑπεραλγῶ. 

δεινὰ τυράννων λήματα χαί πὼς 

ὀλίγ᾽ ἀρχόμενοι πολλὰ χρατοῦντες 120 

χαλεπῶς ὀργὰς μεταβάλλουσιν. 

τὸ γὰρ εἰθίσϑαι ζῆν ἐπ᾽ ἴσοισιν 

χρεῖσσον᾽ ἐμοὶ γοῦν, ἐν μὴ μεγάλοις, 

ὀχυρῶς γ᾽ εἴη καταγηράσχειν. 

τῶν γὰρ μετρίων πρῶτα μὲν εἰπεῖν 125 

τοὔνομα νικᾷ, χρῆσϑαί τε μαχρῷ 

λῷστα βροτοῖσιν᾽ τὰ δ᾽ ὑπερβάλλοντ᾽ 

οὐδένα χαιρὸν δύναται ϑνητοῖς᾽ 

μείζους δ᾽ ἄτας, ὅταν ὀργισθῇ 

δαίμων, οἴκοις ἀπέδωχεν. 180 

113 μητρὸσ 1]. praeter LP 114 παῖδασ A 11 ποία τρο ante 
u. 116 in VB? mfpov LP: A e corr. 117 ἔχεισ | P ZV?: V! a. corr. 
120 πολλῶν V!a.cor. 121 χαλεπὰσ᾽ Naber 122 ἴσοισι 1]. praeter LP 
128 ἔ ἔμοι γ᾽ οὖν sim, Il. cum Σ εἰ μὴ 11.: em Mikkelsen (ad Σ): ἐπὶ 
μὴ Barthold: οὗ μὴν Michelangeli μεγάλωσ ll. cum. Σ: em Mikkelsen 
124 γ᾽ Reiske: τ 1. 125s πρῶτον ἐπαινεῖν ... χρῆσϑαι δὲ Wecklein 
128 uersum suspectum legit Z οὐδὲν ἐπαρχεῖν δύναται ὃν. Nauck: οὐδὲν 
κέρδος ϑνατοῖσιν ἔχει (uel x. ἔχει τοὺς ὃν.) Blaydes δύναται ϑνητοὶς del 
Verrall βροτοῖσ V 130 ὄγχοις Housman ad frg. adesp. 547 131—138. 
148—154. 155—159. 173—179. 180—1ı83 singulis choreutis, 204 55 
choro tribuit O. Hense, 131—138 coryphaeo, 148ss 173ss ducibus hemi- 
choriorum, 204ss choro Arnoldt 

ScHoL, 114 | Bi φϑειρέσϑω. 115 | Bi χατὰ τὴν ὑπόϑεσιν 
εἰσῆλϑον οἱ παῖδες, ἣ δὲ πρεσβῦτις οὖσα ἔξωϑεν ἐπιστενάζει. | Bi ἔξωϑεν 

ἣ τροφὸς ταῦτα χαϑ᾽ ἑαυτήν φησι. 11 | ΥΒἱ τί τούσδ᾽ ἔχϑεις: 
τί τούσδε μισεῖς οὖκ ὄντας αἰτίους: λέγει δὲ τοὺς παῖδας, Μέρμερον καὶ 

Φέρητα. 119 | VBi τυράννων λήματα: φρονήματα, τῆς φυχῆς 
παραστήματα. τὸ δὲ πὼς παρέλκει. πέφυχε γὰρ ἀεὶ ἣ ἐξουσία 
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ἐπαίρειν τῶν ἀνθρώπων τὸν λογισμόν. 120 | B ὀλίγ᾽ ἀρχόμενοι: 
ἀντὶ τοῦ" ἐξ ὀλίγου καὶ βραχέος ἀρχόμενοι τοῦ ϑυμοῦ καὶ ἐπὶ πολὺ τοῦτον 

κρατοῦντες. τὸ γὰρ πολλά ἀντὶ τοῦ ἐπὶ πολύ. ἔχομεν δὲ καὶ τὴν ἔννοιαν 
“Ὁ 7 ey 2 x - [4 3 2 

παρ Ὁμήρῳ [A 8ı]' “εἴπερ γάρ τε χόλον γε καὶ αὐτῆμαρ καταπέψῃ καί 

[Β 196] Ῥϑυμὸς δὲ μέγας ἐστὶ διοτρεφέων βασιλήων᾽. δύναται δὲ τὸ ὀλίγ᾽ 
ἀρχόμενοι ἀντὶ τοῦ οὐδ᾽ ὅλως ἀρχόμενοι, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἐναντίου αὐτοὶ 
πολλῶν χρατοῦντες. πέφυχε δ᾽ (ἦν ἐξουσία ἐπαίρειν ἀεὶ τοῖς ἀνδρώποις 
τὸν λογισμόν. | V ἀρχόμενοι, πολλά: oi τύραννοι ἀεὶ εἰωϑότες ἀνύειν, 

ἐὰν λυπηδῶσιν, οὗ παύονται εἰ μὴ ἀνύουσι δι᾿ ὃ λυποῦνται. 122 [Β τὸ 
γὰρ εἰδίσϑαι: ὅ γάρ ἀντὶ τοῦ der τὸ δὲ ζῆν ἐπ᾽ ἴσοις, ἀντὶ τοῦ μετὰ 
ἰσότητος καὶ μὴ ἐν τυραννίδι, χρεῖσσον. ἔδει, φησί, πάντας ἀνϑδρώπους 
undeva μηδενὸς ὑπερέχειν [{τῆς συμμετρίας}] καὶ μὴ πλειόνων ἐπιϑδυμεῖν᾽ 
τοῦτο μέγιστον ἀνϑρώποις καὶ λυσιτελέστατον. τὸ γὰρ λῷστα ἀντὶ τοῦ 

λῷστον, ὅ ἐστι βέλτιστον, πληδυντικὸν ἀντὶ ἑνικοῦ. τὸ χρῆσδαι οὖν τῇ : 
συμμετρίᾳ εἰς ὅλον τὸν χρόνον βέλτιον. χἀγὼ οὖν, φησί, τῆς μεγάλης καὶ 
ὑπερβαλλούσης εὐτυχίας τὴν συμμετρίαν προχρίνω. ἐν ταύτῃ γὰρ [[τὸ δὲ 

εἰ μὴ μεγάλως ἀντὶ τοῦ εἰ μὴ μεγάλῃ καὶ ὑπερβαλλούσῃ εὐτυχίᾳ]}] τὸ 
ἀσφαλέστερον. 124 | Β ἀντὶ τοῦ μετρίως καὶ ἀσφαλῶς, ὡς τῆς 
συμμετρίας τὸ ἀσφαλὲς τῆς παραμονῆῇς ἐχούσης, τῆς δὲ ὑπερβολῆς μεγάλας 

καὶ τὰς ἐκπτώσεις ἐχούσης, ὡς ἐπάγει. ἀμφότερα δὲ λέγεται, καὶ ὀχυρῶς 
καὶ ἐχυρῶς. | B αἱρετὸν μέν, φησί, τὸ εὐδαιμονεῖν᾽ εἰ δὲ μὴ ἐνδέχεται 
ἀεὶ καὶ μέχρι γήρως εὐτυχεῖν, κρεῖσσον τὸ ζῆν En’ ἴσοις, ὅ ἐστιν ἐν μεσότητι 
τῇ ἴσον ἀπεχούσῃ εὐτυχίας καὶ ἀτυχίας. ὁ τοιοῦτος γὰρ βίος χρείσσων, ὡς 

μόνιμος. 125 | B αὐτὸ γάρ, φησί, καϑ᾿ ἑαυτὸ τὸ τῆς συμμετρίας 
ὄνομα. καὶ τῇ προφορᾷ μόνῃ νικᾷ καὶ εὐφημότερόν ἐστι. λέγει δὲ᾽ καὶ ὁ 

σοφός ᾿πάντων μέτρον ἄριστον᾽, ἐπὶ ὑπερβολῆς “μηδὲν ἄγαν. 12 |Β τὰ 
δ᾽ ὑπερβάλλοντα: αἱ δ᾽ ὑπερβολαί, φησίν, ἀσϑενεῖς καὶ οὐ βέβαιοι τοῖς 
ἀνδρώποις, τῇ ἀρχαίᾳ μεταβολῇ οὐδ᾽, εἰ γεγόνασι τὴν ἀρχήν, νομιζόμεναι. 
ὃ γὰρ τὴν συμμετρίαν ἔχων, εἰ καὶ (ἐκ) πέσοι ταύτης τρόπον τινά, οὐδεμίαν 
δοχέϊ πεπονθέναι παραλλαγήν. ἔπειτα τῷ μὲν ὑπερβολὴν ἔχοντι φϑόνος 

παραχολουϑεῖ, τοῖς δ᾽ οὐχί. διὸ ἐπὶ πολὺ παραμένει ἣ συμμετρία. τὸ 
δὲ ὅταν ὀργισδῇ εἰδικώτερον εἴρηκεν᾽ ἔδει γὰρ μᾶλλον εἰπεῖν ὅταν 
χολωϑῇ. 

2 ἔσωϑεν Bi: em Schw. ὃ ἔχεισ V 4 τούτουσ Bi εἴ. Apollod, 
1, 9, 28,2 Paus. 2, 3, 6.9 Hyg. fab. 25. 239 5 φέρητον Bi τὰ io V 
S5sm.w.b. Bi 6 παρέλκεται V 7 ἐπαίρυσ.α V 11 τὸ om B 
13 <> Schw. 14 πολλῶν sser. & V 15 ἀνύσουσι V: em Wil. 
17 χρεῖσσον lemmatis loco alterius scholii B 18 τῆς o. del. Schw., post 
ἐπιϑυμεῖν (18) traiecit Wil. 21 βέλτιον: B (sic) 22s [{]] Schw. 
26 ἐχυρῶς Dindorf: ἰσχυρῶσ B 29 ἴσιν B: em Wil. ὡς Wil: εἰ B 
805 post μόνηι repetiuit B: τὸ --- ὄνομα 32 πάντων Reitz.: πᾶν Β 
84 ἀρχαίᾳ: ἄρδην ci Schw. 35 < > Schw. 

2 Ἔ 

- 5 

τῷ σι 
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ΧΟ. ἔχλυον φωνάν, ἔχλυον δὲ βοὰν 

τᾶς δυστάνου 

Κολχίδος, οὐδέ πω ἥἤπιος᾽ ἀλλ᾽ ὦ γηραιά, 

λέξον᾽ ἐπ’ ἀμφιπύλου γὰρ ἔσω μελάϑρου βοὰν 135 

ἔχλυον᾽ οὐδὲ συνήδομιαι, ὦ γύναι, ἄλγεσιν 

δώματος ̓  ἐπεί μοι φίλον χέχρανται. 

ΤΡ. οὐκ εἰσὶ δόμοι᾽ φροῦδα τάδ᾽ ἤδη᾽ 

τὸν μὲν γὰρ ἔχει λέκτρα τυράννων, 140 

ἃ δ᾽ ἐν ϑαλάμοις τάχει βιοτὰν 

δέσποινα, φίλων οὐδενὸς οὐδὲν 

παραϑαλπομένο φρένα υὔϑοις. 

ΜΗ. αἰαῖ, 

διά μοὺ χεφαλᾶς φλὸξ οὐρανία 

βαίη᾽ τί δέ μοι ζῆν ἔτι χέρδος: | 145 

φεῦ φεῦ ϑανάτῳ χαταλυσαίμαν 

βιοτὰν στυγερὰν προλιποῦσα. 

ΧΟ. ἄιες “ὦ Ζεῦ χαὶ γᾷ καὶ φῶς᾽, στρ. 

ἀχὰν οἵαν ἅ δύστανος 

μέλπει νύμφα: 150 

τίς σοί ποτε τᾶς ἀπλάτου 

χοίτας ἔρος, ὦ ματαία, 

σπεύδει ϑανάτου τελευτάν :᾿ 

umdev τόδς λίσσου. 

εἰ δὲ σὸς πόσις χαινὰ λέχη σεβίζει, 155 

χείνῳ τόδε N χαράσσου᾽ 

132 τὴσ a 1335 ἤπιοσ; A ἀλλ᾽ ὦ 1].: ἀλλὰ G. Herm. γεραιά 
ABLP 135 ἐπ᾿ 11.: ἔτ᾽ Badham: ὕπ᾽ Schoen ἐπαμφιπ. Michelangeli 
ἔσω l.: δὁρῷ Leo βοάν (-ἦν) VBLP cum Σ: “μολών Α: γόον Elmsley : 
σ᾽ ἐγὼ Leo 136 ὦ om P: L man. rec. 138 εἰπέ μοι A: ἐπεὶ μὴ VetL 
man. rec., unde Murray et Badham οἱ εἰπέ μοι εἴ τι μὴ φίλα κέκρατα! 
L man, rec, contra I, unde φιλία κέχρ. Porson 140 τὸν Musgrave: öll. 
δῶμα LP 141 τήχει Α 1425 παραϑαλπομέγη v: παραϑελγομέγη Nauck 
Schmidt 144 αἵ αἴ (sser. )A: mm 1,3: αἵ αἱ τάλαινα 1,3: αἵ αἷ rell. 
αἰαῖ" (ὦ Ζεῦ καὶ Γὰ καὶ Φῶς») Murray χεφαλῇσ V cum Hierocle carm. aur. 

3 de ı 

DR Pe 
—— 

a 
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δ ὅπ." a De ee EEE TEE ar EL Te ae 



SCHOLIA 21 

p. 99 ΄ 148 cf. Apollod. Tarsensis apıd Σ 149 ἰαχὰν 1]. cum £: em 
Elmsley 150 vöupav A 151 τί ll. praeter L: sser. V man. rec. 
ἀπλάστου ABV: ἀπλήστου LB?P cum 2: em Elmsley 152 ἔρωσ 1. 
praeter L man. rec. ματαία; Weil 153 σπεύσει 1]. praeter V?: σπεῦσαι 

Schroeder τελευτάν ; 1.: τελευτά᾽ Weil 157 öde‘ Σ: τόδε 1]. cum Σ 
αἷο μὴ ον 

ScHor. 131 | Bi χορὸς γυναικῶν ἐκ Kopivdoo. A133 | VeB οὐ- 
δέπω ἤπιος ἔοικε, φησίν, ἡ Μήδεια μηδέπω πεπραύνδα. 134 | VBEr 
ἀμφιπύλου: ἀμφίπυλον λέγεται τὸ ἔχον δύο πύλας χαὶ εἰσόδους, μίαν 
μὲν τὴν αὐϑεντικήν, ἑτέραν δέ, ἣν “Ὅμηρος [χ 126. 132. 333] λέγει ὀρσο- 
ϑύρην. ἐγὼ οὖν, φησίν, ἐπὶ τοῦ ἀμφιπύλου οὖσα, τουτέστιν ἐπὶ τοῦ 
πυλῶνος, ἤχουσα φωνῆς ἔσω τοῦ μελάϑρου. ἢ οὕτως" ἀμφίπυλον ὃ 
περὶ τὰς ϑύρας τόπος. 138 | B τὸ οἴκημα, λέγει, τετέλεσται ἐμοὶ 
φίλον, οἷον ὑπάρχει. 139 | VB οὐκ εἰσὶ δόμοι: ἀντὶ τοῦ" ἀνατέ- 
τραπται ὃ οἶχος καὶ ἠφάνισται. ἀπὸ δὲ ἀρσενικοῦ εἰς οὐδέτερον μεταβαΐίνε!. 
φροῦδα γὰρ τάδε τὰ οἰκήματα λέγει. 144 Β οἷον" κεραυνωϑείην, 
κεραυνοβοληδείην᾽ φλόγα γὰρ οὐρανίαν τὸν κεραυνὸν λέγει. 148|B»% 
ἄϊες 6 Δίδυμος ὡς πρὸς τὰς τοῦ χοροῦ φησι λέγεσϑαι" ἠχούσατε; καὶ οὐ 

πρὸς τὸν Δία. ἐν ἤϑει οὖν τὸ ὦ Ζεῦ καὶ γὰ nal φῶς. τοῦτο δὲ 
᾿Απολλόδωρος τῆς Μηδείας φησίν, ἀπὸ δὲ τοῦ ἰαχάν τοῦ χοροῦ, ἵν᾿ ἔχῃ 
λόγον τὸ κἀπιβοᾶται Θέμιν εὐχταίαν Ζῆνά τε, τοὺς δ᾽ ὑποχριτὰς 

συγχέειν. 161 | B τὸ μέγεδος ϑαυμάζει τοῦ ἔρωτος. τίς ἄρα, φησίν, 
οὗτος 6 ἔρως, 6 τῆς ἀχορέστου ταύτης κοίτης, ὃς σπεύσει (σοι ϑάνατον 
ἐπιπέμψαι; ἄπληστον δὲ λέγει τὴν κοίτην, ἐπεὶ δέον καταφρονητυιῶς φέρειν 
καὶ μισεῖν τὸν Ἰάσονα ἑτέρᾳ συνελθόντα, ἣ δὲ καὶ οὕτως χνίζεται, ὅτι μὴ 
σύνεστιν αὐτῷ. τὸ δὲ σπεύσει δϑανάτου τελευτάν, ἀντὶ Tod‘ 
ἐπείξει καὶ ἐμβαλεῖ σοι ϑάνατον. | V τί σοί ποτε: διὰ τί ποτε, ὦ 
ματαία, ὃ ἔρως τῆς ἀκορέστου κοίτης σπεύδει σοι δανάτου τελευτὴν ἐμβαλεῖν; 
154 | VB μηδὲν τόδε λίσσου: μὴ λίσσου, φησίν, ὦ Μήδεια, τὸ ϑανεῖν. 
εἰ δὲ 6 σὸς ἀνὴρ ἠϑέτησε τοὺς ὅρχους, ἐκείνῳ γενέσϑαι λίσσου τόδε, δη- 
λονότι τὸ κεραυνωϑῆναι καὶ ἀποϑανεῖν. 157 | VB κείνῳ τόδε: του- 
τέστιν᾽ ἐχείνῳ τόδε τὸ ἁμάρτημα μὴ λογίζου χαὶ dr ἐλπίδος ἔχε τοὺς ϑεοὺς 
ἀπαιτήσειν αὐτὸν τιμωρίαν. | Β σύ, φησί, μὴ χαλέπαινε μηδὲ ϑυμοῦ. 
συνδικήσει δέ, ἀντὶ τοῦ σὺν τῷ δικαίῳ ἐπεξελεύσεται. | Vg ἤγουν 

τῷ Ἰάσονι. ἤγουν τὸ ἁμάρτημα μὴ ὀργίζου, μὴ ἐπιγράφου. 

2 μηδέποτε EB 25 1 0 Β 8ὃ λέγει Β 6 εἰσ πυλῶνασ V 
6s ἢ---τόπος om Β 5 ἀμφίπυλοσ περὶ V: em Schw. 8 Z/omB 
9 χαὶ om Β μετέστη B 10 τάδε τὰ Β: τὰ πάνταν 17 (δ Wil. 
24 τοὺς 6. om Ὁ  λίσσου τοῦτο γενέσθαι 25 ἀπ. καὶ χε. ZomB 

ὃ 
25—29 cf. Eust. Il. p. 633,44 21 2 μὴ λίαν τάκου ο add. Β 

οι 

ταὶ 0 

.- 5 
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Ζεύς σοι τάδε συνδικήσει. u λίαν 

τάχου δυρομένα σὸν εὐνάταν. 

ΜΗ. ὦ μεγάλα Θέμι καὶ πότνι᾽ ΓΑρτεμι, 160 
λεύσσεϑ᾽ ἃ πάσχω, μεγάλοις ὄρχοις 

ἐνδησαμένα τὸν χατάρατον 

πόσιν; ὅν ποτ᾽ ἐγὼ νύμφαν τ᾽ ἐσίδοιμ: 

αὐτοῖς μελάϑροις διαχναιομένους. 

ol’ ἐμὲ πρόσϑεν τολμιῶσ᾽ ἀδικεῖν. 165 

ὦ πάτερ, ὦ πόλις, ὧν ἀπενάσϑην 

αἰσχρῶς τὸν ἐμὸν χτείνασα χάσιν. 

ΤΡ, κλύεϑ᾽ οἷα λέγε: κἀπιβοᾶται 

Θέμιν εὐχταίαν Ζῆνά 9, ὃς ὅρκων 

ϑνητοῖς ταμίας νενόμισται: 170 

οὐκ ἔστιν ὅπως ἔν τινι μιχρῷ 

δέσποινα χόλον χαταπαύσει. 

ΧΟ. πῶς ἂν ἐς ὄψιν τὰν ἁμετέραν ἄντ. 

ἔλθοι μύϑων τ᾽ αὐδαϑέντων 

δέξαιτ᾽ ὀμφάν : 175 

εἴ πως βαρύϑυμον ὀργὰν 

χαὶ λῆμα φρενῶν μιεϑείῃη. 

unror τό γ᾽ ἐμὸν πρόϑυμωον 

108 τόδε 11. praeter LP: ποτέ ci Prinz συνδικάσει 1,2 Ζεύς 
σοι σύνδικος ἔσται Nauck 159 ὀδυρομένα ll.: em Musgrave εὐνέταν ll.: 
em Tyrwhitt 160 ὦ μεγάλε Ζεῦ πότνιά τ᾽ ὦ Θέμι Wieseler: ὦ u. Z. 
καὶ Θέμι πότνια Weil (cf. 169): ὦ Ζ. καὶ ©. π. Blaydes: omnes contra 
Didymum et Apollodorum apıd % 162 ἐνδησαμένη ALP 165 οἵ᾽ ἐμὲ 
Kaibel: οἵ γέ με 1. 1665 ὧν χάσιν αἰσχρῶς τὸν €. χτείνασ᾽ ἀπενάσϑην 
Heimsoeth, post 167 lacunam statuit Witzschel propter paroemiacum 
deficientem (sed cf. Hec. 176 Aesch. Pers. 930) 170 ϑνατοῖσ LP 
171 χοῦ σμικρῷ LP: em L? 176 οὔ πωσ et ἢ πῶσ V!ul. 
ὀργῆν V 1785 choro tribuit L, ante 178 τρο, 180 χοο VBPL?, ante 
180 chori notam exh. A 178 μή por AP: L man. rec. 

ScHoL. 162 | Bixurdparov: τὸν κατευχῶν ἄξιον, τὸν χαλεπώ- 
τατον. 166 | Bi ἀπῳκίσϑην. 167 | B Τιμαχίδας ἐπὶ τὰ πρό- 
χειρα πᾶσιν Eveydeis τὸν ᾿ΑΨψυρτόν φησι λέγειν αὐτήν, τοῦ Εὐριπίδου μήτε 
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ἐνταῦδα μήτε ἐν τῷ Αἰγεῖ δηλώσαντος ὀνομαστὶ τὸν Αψυρτον. ὃ δὲ 
Φερεκύδης [frg. 73] διὰ τοῦ ξ ὀνομάζει αὐτὸν. Δικαιογένης δὲ ἐν τῇ 

Μηδείᾳ [FTG p. 775] Μεταπόντιον αὐτὸν ὀνομάζει. ἀνῃρῆσδαι δὲ αὐτὸν 
οἱ μὲν ὑπὸ Νηδείας, οἱ δὲ ὑπὸ τῶν ᾿Αργοναυτῶν. Λέων δὲ 6 ῥήτωρ 
[FHG II p. 331,5] οὐ σφαγῆναι, ἀλλὰ διαφϑαρῆναι αὐτὸν φαρμάκοις" | 

Bi ἴΑψυρτον λέγει τὸν ἐπιδιώξαντα αὐτὴν κατὰ πρόσταξιν τοῦ Αἰἴήτου. 
πέπεικε γὰρ αὐτὸν ἐλϑεῖν εἴς τινα νῆσον ὑποβαλοῦσα τῷ ᾿Ιάσονι δόλῳ τινὶ 

τοῦτον ἀνελεῖν. 169 | VB Θέμιν εὐχταίαν: τῶν διαβεβοημένων 
ἐστὶ ζητημάτων καὶ τοῦτο, πῶς ἣ μὲν Μήδεια τὴν Θέμιν καὶ τὴν "Αρτεμιν 
ἐπιβοᾶται, ἣ δὲ πρέσβῦτις ἀντὶ τῆς ᾿Αρτέμιδος τὸν Δία φησὶν αὐτὴν ἐπι- 
μαρτύρασϑαι. ᾿Απολλόδωρος μὲν οὖν φησιν ὁ Ταρσεὺς τῆς ἀμφιβολίας 

αἰτίους εἶναι τοὺς ὑποχριτάς, συγχέοντας τὰ χορικὰ τοῖς ὑπὸ τὴς Μηδείας 

λεγομένοις. δεῖν δὲ τὴν διαστολὴν γεγονέναι μὲν ἐκ τοῦ τὴν Μήδειαν 
ἅπαντα ταῦτα λέγειν αἵ αἴ διά μου κεφαλῆς φλὸξ οὐρανία Batn 

ἕως τοῦ ἄιες ὦ Ζεῦ καὶ γᾶ καὶ φῶς, τὰ δὲ ἑξῆς τῷ χορῷ προσάφαι. 
οὕτως γὰρ ἐχούσης τῆς διαστολῆς, [[ὡς]] αὐτῆς φησάσης τῆς Μηδείας διαρ- 
οήδην προσχαλεῖσδαι τὸν Δία, τὰ ἑξῆς τὸν χορὸν λέγειν ἰαχὰν οἵαν ἁ 
δύστανος μέλπει νύμφα᾽ εἰ δὲ μή, γελοῖον δοκεῖν τὴς Μηδείας κατα- 
ρασαμένης ἑαυτῇ τὸν χορὸν λέγειν ἄιες, ὦ Ζεῦ καὶ γᾶ καὶ φῶς. 

λελύσϑαι οὖν τὴν ἀπορίαν « = εἰκότως τὴν πρεσβῦτιν ἔνδοδεν κατηκοῦσϑαι 
τὴς Μηδείας καὶ λέγειν κλύςδϑ᾽, οἷα λέγει. ὁ δὲ Δίδυμός φησιν ὅτι 
διὰ τοῦ λέγειν διά μου κεφαλῆς φλὸξ οὐρανία βαΐη ἐπικαλεῖται 
τὸν Δία. τίς γὰρ εἴχεν αὐτῇ ἐπιπέμψαι τὸν κεραυνόν, εἰ μὴ ὁ Ζεύς; εἰ 
δὲ ἧ πρεσβῦτις μὴ πάντων ὧν ἡ Μήδεια ἐπεχαλέσατο ἐμνήσϑη, οὐ παρά- 
Sokov' ἠρχκέσϑη γὰρ τοῖς σεμνοτάτοις. οἱ δὲ λείπειν φασὶ τὸ ὄμνυμι Ζῆνα 

var Θέμιν. 141} Bi λείπει τὸ χκαχῷ, ἔν τινι μικρῷ χαχῷ" ἀλλὰ 
δηλονότι μέγα καταπραξαμένη καχὸν παύσεται τῆς ὀργῆς. [43 |Β πῶς 
«ἄν», φησί, συντυχοῦσα αὐτῇ διαλεχϑείην, καὶ πῶς (Av) τῶν παρ᾽ ἐμοῦ 
δηϑησομένων λόγων τὴν φωνὴν δέξαιτο. ὀμφήν γὰρ νῦν τὴν φωνὴν 
λέγει ἢ τὴν ὁμιλίαν χαὶ οὐχὶ τὴν κληδόνα. 174 | Bi αὐδηϑησομένων. 
178 | Bi τὸ ἔπαρμα χαὶ ἡ ὁρμὴ τῆς διανοίας, τὸ εἰς τοὺς φίλους σπου- 
δαίαν εἶναι μὴ ἀπέστω μου. ἢ οὕτως" ἣ ἐμοὶ παροῦσα προϑυμία μὴ 
ἐχτὸς τῶν φίλων ἀπέστω. 

ὅ55 cf. schol. Apoll. Arg. 4, 223. 228 9ss cf. ibid. 4, 4Iıs 
12 ζημάτωνΒ αὐτὸν 13 ἀντιβοᾶταιν : βοᾶταιΒ: em Schw. 185 ἀντι- 
μαρτύρεσϑαι ᾿ 14 ᾿Απολλόδωρος --- 29 Θέμιν. om V 16 δεῖ B: em 
Schw. μὲν ἐκ τοῦ Β: μὴ ἐκ τοῦ (ἄιες, ἀλλ᾽ ὥστε Schw.: φούτως "Ὁ 
τὴν μὲν M. — λέγειν ἐκ τοῦ Wil. 19 [[ ]] Wil. φησὶ B: em Schw. 
21 δοκεῖν Schw.: δοκεῖ εἶναι B 23 (ἄλλοι δὲν Wil. Reitz.: plura ex- 
ceidisse censet Schw. 2782Dindorf: καὶ Β 31<)<)Schw. 84 τὴν 
ὁρμὴν Bi 

25 
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φίλοισιν ἀπέστω. 

ἀλλὰ βᾶσά νιν δεῦρο πόρευσον οἴχων 
ἔξω, φίλα καὶ τάδ᾽ αὔδα᾽ 

σπεῦσον πρίν τι χαχῶσαι τοὺς εἴσω᾽ 

πένϑος γὰρ μεγάλως τόδ᾽ δρμᾶται. 

δράσω τάδ᾽ ἀτὰρ φόβος εἰ πείσω 

δέσποιναν ἐμήν᾽ ; 

μόχϑου δὲ χάριν τήνδ᾽ ἐπιδώσω. 

καίτοι τοχάδος δέργμα λεαίνης 

ἀποταυροῦται δμωσίν, ὅταν τις 

μὖϑον προφέρων πέλας ὁρμηϑῇ. 

σχαιοὺς δὲ λέγων χοὐδέν τι σοφοὺς 

τοὺς πρόσϑε βροτοὺς οὐκ ἂν ἁμάρτοις, 

οἵτινες ὕμνους ἐπὶ υὲν ϑαλίαις 

ἐπί 7’ εἴλαπίναις καὶ παρὰ δείπνοις 

ndpovro βίου τερπνὰς ἀχοάς" 

στυγίους δὲ βροτῶν οὐδεὶς λύπας 

ηὕρετο μούσῃ καὶ πολυχόρδοις 

ᾧὠδαῖς παύειν, ἐξ ὧν ϑάνατοι 

δειναί τε τύχαι σφάλλουσι δόμους. 

χαίτοι τάδε μὲν χέρδος ἀχεῖσϑαι 

μολπαῖσι βροτούς ἵνα δ᾽ εὔδειπνοι 

δοῖτες, τί μάτην τείνουσι βοήν; 

τὸ παρὸν γὰρ ἔχει τέρψιν ἀφ᾽ αὑτοῦ 

δαιτὸς πλήρωμα βροτοῖσιν. 

ἰαχὰν ἄιον πολύστονον γόων, 

λιγυρὰ δ᾽ ἄχεα μογερὰ βοᾷ 

τὸν ἐν λέχει προδόταν χαχόνυμφον᾽" 

ϑεοχλυτεῖ δ᾽ ἄδιχα παϑοῦσα 

180 

185 

190 

195 

200 

205 

180 οἴκων om A 181 ναὶ Michelangeli αὖδα V! via χάρτα 
δ᾽ αὔδα, ci Murray 182 σπεῦσαι AB: σπεύσασα Schoen: σπεύσασ᾽ ἴϑι 
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Michelangeli δὲ πρίν τι uel δέ τι πρίν G. Herm. δὲ seclus. Wecklein, 
τι Michelangeli Zowidem 185 om Verrall cum Bla. corr.: exh. DO: 
habuit Σ ἐμάν L 187 δέρμα Υ' 189 προσφέρων AV ὁρμαϑῇ 1]. 
191 ἁμάρτησ VIL 192 ἐπὶ μὲν ϑαλίαις om LP: add. L man. rec. 
194. 196 εὕροντο, εὕρετο 1]. 194 βίον τέρπειν δυνατούς (uel ἱκανούς) ci 
Prinz χάριτας ci Wecklein 197 ἐξ οὗ ϑάνατος Herwerden Mnemosyne 

N. S. 31, 1903, 261f. 200 μολπῇσι V βροτοῖσ Vla.corr. 201 βοάν 
ll. praeter V 204 ἀχὰν Dindorf πολυστόνων B? γόον A: L(): 

5507. οὐ A! 205 μογερᾷ 1]. praeter AB?: V et L man.rec.: & 207 δέ 
τ᾽ ἄδικα 1]. praeter AB: L man. rec. 

ScHoL. 183 | Bi αὑτὴν λέγει [[χαχόν τι ποιῆσαι]] ἢ τοὺς παῖδας. 
194. | B ἀλλ᾽ εἰ φοβερὸν χαὶ δυσχερὲς πεῖσαι τὴν ἐμὴν δέσποιναν ϑυμου- 
μένην ἐνταῦϑα προελθεῖν, ὅμως ἐγὼ τήνδε σοὶ τὴν χάριν καταϑήσω καὶ 
εἰσελθοῦσα χαλέσω αὐτὴν ὑπὲρ τοῦ μὴ μοχϑεῖν χαὶ ἀδημονεῖν σε ἑστῶσαν 
καὶ προσδεχομένην. 186 | Bi ὑπὲρ τοῦ μόχϑον οὗ περὶ ἡμᾶς ἔχεις. τὸ δὲ 
χάριν κατὰ κοινοῦ. 187 | VB καίτοι τοχάδος: λείπει τὸ ἔχουσα. 
καίτοι, φησίν, ἣ δέσποινα δεινὸν ὁρᾷ τοῖς τολμῶσιν αὐτῇ πλησιάζειν ἔχουσα 
λεαίνης τετοκυίας τὸ βλέμμα, καὶ ὅμως, οὕτως ἐχούσης αὐτῆς ϑυμοῦ, εἰς σὴν 
χάριν εἰσελεύσομαι" τοῦτο γὰρ ἀπὸ κοινοῦ. 1593 [ΥΒ ἀποταυροῦται: 

ταυρηδὸν σχηματίζεται τῷ προσώπῳ, ὡς βλέμμα μὲν ἔχειν λεαίνης, σχημα- 

τίζεσδαι δὲ τῷ προσώπῳ ὁμοίως ταύρῳ ϑυμουμένῳ. | VBi οὕτως, 
φησίν, ἀποβλέπει eis ἡμᾶς ὀργίλως, ὡς λέαινα ὀργισϑεῖσα ὑπὲρ τῶν τέκνων 
αὐτῆς. 190 | Bi ἀνοήτους ἀπαιδεύτους. τοὺς πρόσδε, τοὺς ἀρχαίους. 
192 | Bi ϑυσίαις. διὸ καὶ σεσημείωται. 193 | Bi εἰλαπίναις: 
ἑορταῖς. παρὰ δείπνοις δέ, τὰ παροίνιά φησιν. 197 | Bi ἐξ 
ὧν, λυπῶν, ai δειναὶ συμφοραὶ πταίειν καὶ ἀποτυγχάνειν ποιοῦσι τοὺς 

οἴκους. 199 | VB κέρδος ἀκεῖσδαι; τὴν λύπην ϑεραπεύειν δι 
δῶν κέρδος ἐστί. καίτοι τὸ ἀκχεῖσϑαι χαὶ ϑεραπεύειν τὰς λύπας τῶν 

ἀνθρώπων χέρδος ἐστὶ καὶ ὠφέλεια. τίς δὲ χρεία ἐν συμποσίοις στρέφειν 
ὕμνους, ὅπου καὶ χωρὶς τῶν ὕμνων αὐτὴ ἣ παρουσία τῶν συμποτῶν τέρψιν 
ἔχει. 201 | Bi τίς γὰρ ἐχεῖ χρεία μουσινῆὴς αὐτῶν τῶν ἀπὸ ϑοίνης 
τερπόντων. | Bi τείνουσι δὲ βοήν, ἀντὶ τοῦ ἄδουσι μετὰ τόνου. 

n γὰρ εὐωχία ἱκανή ἐστιν εἰς τὸ τέρψαι τοὺς ἀνδρώπους. 205 | Bi ἀντὶ 
Tod‘ λιγυρῶς, ὀξέως, τὰ ἄχεα, φησίν, ἡ μογερὰ Μήδεια βοᾷ. 

1 [{]] Schw. 8 προσελϑεῖν B: em Matthiae 6 λείπει τὸ ἔχουσα 
om 7 ἣ--ὁρᾷ Β: ὡσ δεινὸν ὁρὰ ἣ δέσποινα V 85 καὶ -- χοινοῦ om V 
95 χοινοῦ᾽ ἀποταυροῦται δὲ ἀντὶ τοῦ ταυρηδὸ B 11 ̓  τὸ πρόσωπον Β 
11 5 δυμουμένῳ οὕτωσ φησὶν εα5 V 15 τὴν παροινίαν Bi:em Wil. 17 χ. ἀν. 
V: στυγίουσ δὲ βροτῶν Β 175 τὴν---ἐστί om V 18 ὠιδιχῶν B: em 
Schw. καίτοι εἰ dxeiodar χαὶ om V 19 τρέφεν V 20 γ. τ. ὅ. ο V 
αὐτὴ καὶ V 24 μογερᾶι μήδει Bi 

» 5 
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τὰν Ζηνὸς δρχίαν Θέμιν, 

ἅ νιν ἔβασεν 

Ἑλλάδ᾽ «ἐς ἀντίπορον 210 

δι’ ἅλα νύχιον ἐφ᾽ ἁλμυρὰν 

πόντου χλῇδ᾽ ἀπέραντον. 

ΜΗ. ΚΟορίνθιαι γυναῖκες, ἐξῆλθον δόμων, 

vn μοί τι μέμφησϑ᾽᾽ οἶδα γὰρ πολλοὺς βροτῶν 215 

σεμνοὺς γεγῶτας, τοὺς μὲν ὀμμάτων ἄπο, 

209 ἃ Il. cum Σ: τᾷ ci Murray 210 eis VP 211 μύχιον Len- 
ting 212 Πόντου Blaydes χληΐϊδ᾽ LP: χληίδ᾽ rell.: em Brunck ἄπε- 
p&vrov Milton: ἀπέρατον Blaydes 215 μέμφησν᾽ AB: μέμφοισν᾽, V: 
μέμψησδ᾽ L: penborod” P 216 σεμνοὺς κλύοντας Keiper ὀμμάτων τ᾽ AV 

ScHhoL. 208 | V τὴν πάρεδρον τῷ Διὶ διχαιοσύνην. δρκίαν δὲ 

αὐτὴν εἴπεν ὡς τῶν ὅρχων ἔφορον χαὶ συνϑηκῶν πρύτανιν. τὴν ϑεὸν 

ἐπικαλεῖται ὡς ἑξῆς ἐπάγει, ὥστε χαὶ ἄνω διὰ τῆς Θέμιδος τὸν Δία ἐπι- 
καλεῖσϑαι. | VB ταῦτα τοῖς ἀξιοῦσιν ὑπὸ τῆς Μηδείας διὰ τῆς Θέμιδος 
προσειλῆφϑαι τὸν Δία συμπράττει. οἱ γοῦν προυπομνηματισάμξενοι γρά- 5 

φουσιν οὕτως᾽ δύναται τὸ λέγειν Ζηνὸς δὁρκίαν Θέμιν βοηϑῆσαι τοῖς 

προεχχειμένοις ὅτι διὰ τῆς Θέμιδος τὸν Δία ἐπεχαλεῖτο, διὰ τὸ εἶναι Διὸς 

τὴν Θέμιν. λέγει οὖν ὅτι τοῖς ταύτης ὅρχοις πιστεύσασα ἔπραξεν ἃ ἔπραξεν. 
ἥτις, Θέμις, αὐτήν, τὴν Μήδειαν, διαβῆναι πεποίηκεν εἰς τὴν Ἑλλάδα τὴν 
ἀντίπορον τῆς Σχυϑίας. ἀντίπορον δὲ τὴν ἐναντίαν κατὰ τὸν πόρον, ἢ 10 
χατὰ τὸν τόπον. ἣ μὲν γὰρ ἐν τοῖς δυτικοῖς κεῖται, ἡ Ἑλλάς, ἡ δὲ Σχυϑία 
ἐν τοὺς ἀνατολιχσῖς. πῶς δὲ ἡ Θέμις διαβῆναι ἐποίησε τὴν Μήδειαν; ὅτι 
τοῖς ὅρχοις πεισθεῖσα ἠχολούϑησεν Ἰάσονι. [Β δύ ἅλα δὲ νύχιον 

ἐφ᾽ ἁλμυρὰν πόντου, ἀντὶ τοῦ δ ἁλὸς ἁλμυρᾶς, περιττευούσης τῆς 
ἐπί προϑέσεως. ἢ τὸ ἁλμυράν πρὸς τὸ ἑξῆς συναπτέον, τουτέστι᾽ διε- 15 

βίβασεν αὐτὴν εἰς τὴν Ελλάδα δι’ ἁλὸς ἐπὶ τὴν ἁλμυρὰν τοῦ πόντου Kinder. 
λέγει δὲ τὸ στενὸν [[ὅϑεν καὶ χλεῖδα τὸ στενὸν ἐχεῖνο ὠνόμασε] παρὰ 
τὸ ὥσπερ κλεῖδα εἶναι τοῦ προχειμένου Πόντου. ἀπὸ γὰρ τοῦ στενοῦ 

ἐπὶ τὸν Πόντον ἐξίασι. νύχιον δὲ αὐτήν φησι διὰ «τὸ» νυχτὸς πε- 

φευγέναι. 211 | Bi διὰ τὸ νυχτὸς πεφευγέναι, ὡς ᾿Απολλώνιος [4,1 sq.]. 20 

212 | Bi δυσχερῇ πρὸς τὸ περᾶσαι. 214 | VB Κορίνδϑιαι γυναῖ- 
χες: χρὴ νοεῖν ὅτι χατὰ τὸ σιωπώμενον εἰσελϑδοῦσα ἣ γραῦς παρεκάλεσε 

τὴν Μήδειαν ἐξελθεῖν πρὸς τὰς ἀπὸ τοῦ χοροῦ. αὕτη οὖν ἐξελϑθοῦσά φησιν᾿ 
ἐξῆλθον πρὸς ὑμᾶς, ὦ γυναῖχες, ἵνα μή μοί τι μέμφψησϑε ὡς dr ὕπερη- 
φανίαν μὴ προελϑούσῃ. | B ἄλλως: ὦ Κορίνϑιαι γυναῖχες, ἐξῆλθον 25 

ἐκ τῶν δόμων, ἵνα μὴ μέμψησϑέ μοι, καίτοι ἐπίσταμαι πολλοὺς τῶν ἂν- 
ϑρώπων σεμνοὺς γεγῶτας, τοὺς μὲν ὀμμάτων ἄπο, τοὺς δ᾽ ἐν 
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δυραίοις, οἷον᾽ ὑπερηφάνους γομιζομένους τοὺς μὲν ἀπὸ τοῦ χωρίζεσθαι 
var ἄποδεν τῶν ὀμμάτων εἶναι, τοὺς δὲ διὰ τὸ προέρχεσϑαι, καὶ συνεχῶς 

ἐπιφαίνεσθαι" ἐξ οὗ τὸ ἁπανταχόϑεν ἐπίφϑονον καὶ εὐδιάβολον τῶν ἀνδρώ- 80 
πὼν συνάγει, ὅτι εἰς μηδὲν ἀρέσκονται. εἶτα πάλιν χατὰ τούτων ἐπιφέρει 
ὅτι καὶ οἱ ἀφ᾽ ἡσύχου ποδὸς καὶ ἐν ἐρημίᾳ τὰ ἑαυτῶν πράττοντες 
δύσχλειαν κτῶνται χαὶ ἀργίαν, οἷον᾽ καὶ οὗτοι διαβάλλονται ὑπὲρ τούτου. 

οὕτως 6 Ἐἰρηναῖος. δίκη γὰρ οὐκ ἔνεστ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖς βρο- 
τῶν: φησὶν ὅτι διὰ τοῦτο προῆλθον πρὸς ὑμᾶς, χαίτοι ἐπισταμένη ὅτι καὶ 35 
τὸ ἐπιφοιτᾶν ἐπικίνδυνόν ἐστιν, ὅμως δ᾽ οὖν, ἵνα [[{μὴ]] δύ ἔργων καὶ ἀπ᾽ 
αὐτὴς τῆς διανοίας γνωρίσητέ με ἥτις εἰμί. οὐ γάρ, φησίν, ἐν ὀφϑαλμοῖς 
ἀνδρῶν χαὶ ἐν τῇ ὄψει μόνῃ περί τινος δίκη καὶ κρίσις ἐστίν, ἤτοι τὸ 

δίχαιον οὖκ ἀπὸ μόνης τῆς ὄψεως εὑρίσκεται. τὸ δὲ κατάλληλον οὕτως μᾶλλον " 

σαφὲς γίνεται ὅτι ἣ δίκη οὐχ ἔστιν ἐν ὀφθαλμοῖς βροτῶν, οὐδὲ δίκαιος 40 
οὗτος ὃς πρὶν τὸ σπλάγχνον σαφῶς ἐχμαϑεϊν τοῦ πέλας, στυγεῖ ἀπὸ τῆς 

ὄψεώς τινα οὐδὲν ἠδικημένος ὑπ᾽ αὐτοῦ. οὕτως Εἰρηναῖος. Ι εἰς δὲ 
τὸ μή μοί τι μέμφησϑε προσληπτέον ἔξωδεν τὸ ὅπως. αἰτίαν γάρ 

φησι τοῦ ἐξεχηλυϑέναι, ὅπως μὴ ὑπὸ αἰτίαν πέσῃ. 216 | B σεμνοὺς 
γεγῶτας: πολλοὶ γάρ, φησί, τῶν ἀνυρώπων διὰ τὸ κεχωρίσϑαι καὶ μὴ 45 

ὅμιλεϊν τισιν ἀλαζόνες χαὶ ὑπερήφανοι ἔδοξαν εἶναι. οἱ δὲ ἐκ τῶν ἐναντίων 

συνεχῶς φαινόμενοι χαὶ ἐπιπολάζοντες ὀχχηροὶ καὶ ἐπαχϑεῖς ἔδοξαν εἶναι. 
» 3 ER 7 Car x ΄ \ x x 2 
ἔνιοι δ΄ αὐτῶν ἡσύχιον βίον ἑλόμενοι καὶ προιόντες μὲν οὐδενὶ δὲ πελά- 

ζοντες εὐτελεῖς ἐνομίσθησαν καὶ νωδροί. ῥαϑυμίαν γὰρ τὴν νωϑρότητα 

λέγει. καὶ νῦν δὲ τὸ σεμνόν ἀντὶ τοῦ ὑπερήφανον ὡς καὶ ἐν ᾿Ἱππολύτῳ 50 

[92] “μισεῖ τὸ σεμνὸν καὶ τὸ μὴ πᾶσιν φίλον. γεγῶτας δέ, δοκοῦντας 
εἶναι. [Β ἄλλως: ὀμμάτων ἄπο: ἀντὶ τοῦ" χεχωρισμένους καὶ 

πόρρωϑεν ὄντας. ἢ νοουμένους ἀπὸ τῆς τῶν ὀφϑαλμῶν καταστάσεως. τοῦτο 
δὲ οὐχ οἰκεῖον τοὺς ἐπιφερομένοις. | BE μὴ δρωμένους. 

1 lemmate ἄλλωσ praeser. scholio p. 23, 11—14 adi V. de codicis B 
laeiniis cf.u.8. 9 26:57 V εὔφορον V ἢ τὴ Υ 8 διὰ B: 
ἐπὶ Ν 85 ἐπικαλεῖσθαι" ταῦτα δὲ eqs V 4 διὰ οα συμπράττειν 
VB: em Schw. προσυπομν- ἘΠ ὁ προκειμένοισ VB: em Schw. prius 
διὰ B:mV 8 λέγει οὖν om V ὅτι τῆι παρέδρωι τῶι διὶ δικαιοσύνηι 
ἤγουν Β ἔπραξεν᾽ ὁρχίαν δὲ αὐτὴν εἶπεν ὡὧὡσ τῶν ὅρχων ἔφορον καὶ συν- 
δηκῶν πρύτανιν B 9 αὐτήν -- 11 τόπον Β: ἐπόρευσεν αὐτὴν γυχτερινὴν 
εἰσ τὴν ἑλλάδα τὴν ἐναντίαν κατὰ τὸν ) πόρον τὴσ σχυϑίασ V 9 ἑλλάδα διὰ Β 
11 ἡ μὲν γὰρ ἑλλὰσ ἐν τ. δ. κεῖται ἡ δὲ ὦ 12 Tale ἀνατολαῖσ B 
πῶς --1ὃ. Ἰάσονι omV 17 [ ]] wil. 19 δὲ λέγει τὴν deöv ὡσ ἑἕξὴσ 
ἐπάγει ὥστε χαὶ ἄνω διὰ τὴσ δέμιδοσ τὸν δία ἐπικαλεῖσθαι, ἣ ϑέμισ δὲ Β 
<<) Schw. 20 π. ὡς Ar. Wil. Reitz.: : πρὸσ ἀπόλλωνα Bi 22 ὅτι οὰ Κ 
28 πρὸσ τὸν χορόν V 34 ἡμᾶσν μοίτι Β: ποτε 25 προσελϑούση V 
'26 ne B 34 ἔ ἔγεστιν ἐν Β 85 προσῆλθον B: em Schw. 36 [[ N, wil. 
ἀπ „Wil: ἐπ, B 38 Ara Wil.: ἢ ὅτι B 89 οὕτως Schw.: ὅτι B 
-43 ὅπως Schw.: ὅπου B 48 παρόντεσ B: em Schw. 
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EVRIPIDIS MEDEA 

τοὺς δ᾽ ἐν ϑυραίοις᾽ οἱ δ᾽ ἀφ᾽ ἡσύχου ποδὸς 

δύσχλειαν ἐχτήσαντο χαὶ ῥαϑυμίαν. 

δίκη γὰρ οὖχ ἔνεστ᾽ ἐν ὀφθαλμοῖς βροτῶν, : 

ὅστις πρὶν ἀνδρὸς σπλάγχνον ἐχμαϑεῖν σαφῶς 290 

στυγεῖ δεδορχώς, οὐδὲν ἠδιχημένος. 

χρὴ δὲ ξένον μὲν κάρτα προσχωρεῖν πόλει" 

οὐδ᾽ ἀστὸν ἤνεσ᾽ ὅστις αὐθάδης γεγὼς 

πιχρὸς πολίταις ἐστὶν ἀμαϑίας ὕπο. 

ἐμοὶ δ᾽ ἄελπτον πρᾶγμα προσπεσὸν τόδε 225 | 

ψυχὴν διέφϑαρχ᾽ ̓  οἴχομαι δὲ καὶ βίου E 

χάριν μεϑεῖσα narbaveiv χρήζω, φίλαι. 

ἐν ᾧ γὰρ Tv μοι πάντα, γιγνώσχεις καλῶς, 

χάχιστος ἀνδρῶν ἐχβέβηχ᾽ οὑμὸς πόσις. 

πάντων δ᾽ ὅσ᾽ ἔστ᾽ ἔμψυχα καὶ γνώμην ἔχει 280 ᾿ 

γυναῖχές ἐσμεν ἀϑλιώτατον φυτόν᾽ 

ἃς πρῶτα μὲν δεῖ χρημάτων δπερβολῇ ν 

πόσιν πρίασϑαι δεσπότην τε σώματος 

λαβεῖν᾽ κακοῦ γὰρ τοῦτ᾽ ἔτ᾽ ἄλγιον καχόν᾽ 

χὰν τῷδ᾽ ἀγὼν μέγιστος, ἢ καχὸν λαβεῖν 235 

ἢ χρηστόν. οὐ γὰρ εὐχλεεῖς ἀπαλλαγαὶ 

γυναιξίν, οὐδ᾽. οἷόν τ᾽ ἀνήνασϑαι πόσιν. 
εἰς χαινὰ δ᾽ ἤϑη καὶ νόμους ἀφιγμένην 

δεῖ μάντιν εἶναι, μὴ μαϑοῦσαν οἴκοθεν, ἢ 

ὅτῳ μάλιστα χρήσεται ξυνευνέτῃ. 240 

κἂν μὲν τάδ᾽ ἡμῖν ἐχπονουμέναισιν εὖ 

218 δύσνοιαν uel δυσχολίαν (ad Σ) ci Prinz 219 ἔνεστιν ὁ. V 
et L a. corr.: ZB lemm. cum gnomol. Veneto 220 κοντὰ Υ᾽ Wecklein 
ἐχμάδῃ Eustath. Il. p. 415: ἐχμάϑοι L! a. cor. 224 πολίτησ AVB 
228 γι(γγνώσχειν 1l.: Σ u.1.: em Musgrave: γιγνώσχω Canter 231 φυτόν: 

7% 
Er 

γένοσ minio sscr. A 232 dt! om A 234 damnauit Prinz τοῦτ᾽ 
Wil. Brunck: τοῦ δ᾽ ἔτ᾽ Lenting cum LP: τοῦτό γ᾽ B Stob. 73, 27: 

τοῦτ AV: τόδ᾽ Haun. καχόν; Lenting 235 λάβῃ 1]. praeter LP: 
V? (sser.) 286 εὐχερεῖς Nauck 240 ὅπως Meineke συνευνέτῃ 1. 
praeter LP 



SCHOLIA 29 

ScHor. 21% Β οἱ δ᾽ ἀφ᾽ ἡσύχου: οἷον. (οἷν ἡσύχιον βίον ἐπανῃρη- 

μένοι. ἀντὶ τοῦ᾽ φαινόμενοι, μηδὲν δὲ πράττοντες, ἀλλ᾽ ἡσυχίαν ἄγοντες. 

ἄλλοι δὲ ἐπὶ ἡσυχίας ἰδιοπραγμονοῦντες ὑπόνοιαν ἔσχον δυσχολίας καὶ ἀργίας. 

δαϑυμίαν γὰρ τὴν ἀργίαν. | Bi οἱ ἡσύχιον βίον ἐπανῃρημένοι δυσ- 

κλεεῖς μὲν ἐνομίσθησαν, πρᾷοι δὲ τὴν ψυχήν. τοὺς ἐν δυραίοις δέ 

φησι [[ἀντὶ]}] τοὺς ἐν τοῖς οἴκοις τῶν ἑτέρων συνεχῶς φαινομένους, παρὰ 

τὸ Ἰσοχρατιχὸν [1, 20] τὰς ἐντεύξεις μὴ ποιοῦ runde. UI [8Β δίχη 

γὰρ οὐκ ἔνεστιν: διὰ τοῦτο δὲ συμβαίνει τὸ ἄλλοτε ἄλλως τοὺς ἀνϑδρώ- 

ποὺς τὰ ἀλλήλων δοξάζειν, διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι ἐξ ὄψεως δοκιμάζειν ἑκάστου 
τὸν τρόπον᾽ ὅπερ πάσχουσιν οἵ πολλοί, οἱ πρὶν τὸν τρόπον σαφῶς κατα- 
γοῆσαι, ἁπλῶς ἐκ τῆς τῶν ὀφϑαλμῶν προσβολῆς μισοῦσι τὸν δεῖνα οὐδὲν 

ἠδικημένοι πρὸς αὐτοῦ. 222 | VB χρὴ δὲ ξένον μέν: προσήκει 
δὲ πάντα ξένον πρὸς τὰ τῆς πόλεως νόμιμα χωρεῖν καὶ ἁρμόζειν ἑαυτὸν 
τοὺς ἤϑεσι τῶν πολιτῶν. ὅδεν κἀγὼ πρόειμι πρὸς ὑμᾶς τὸ πρέπον τοῖς ἐπὶ 

ξένης πράττουσα. 226 | B τὴν ἐν τῷ βίῳ ἡδονήν, περιφραστικῶς 1: 
αὐτὸ τὸ ζῆν. 228 | B τοῦτο ἐν ἤϑει ἀναπεφώνηται. ἐν ᾧ ἣν 
μοι πάντα, κάκιστος ἀνδρῶν ἐχβέβηκεν. οἱ δ᾽ ὑποχριταὶ οὐ συμπεριφερό- 

μενοι τῷ τρόπῳ λέγουσι γινῴσχειν καλῶς. 232 | B χρημάτων 
λέγει τῶν εἰς τὴν φέρνην. τοῦτο δὲ ὁ Εὐριπίδης ἀπὸ τῆς nad’ αὑτὸν συνη- 
ϑείας λέγει. οἱ δὲ ἥρωες οὐχ οὕτως ἐποίουν τοὺς γάμους, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν 
ἐναντίων αὐτοὶ ἐδίδοσαν, χαϑάπερ καὶ αὐτὸς ἐν ἄλλοις παρίστησι. καὶ 
Ὅμηρος [A 2447 'πρῶδ᾽ ἑχατὸν βοῦς δῶχεν, ἔπειτα δὲ χίλι ὑπέστη. 
233 | Β ἀναχρονισμός᾽ οἱ γὰρ ἥρωες τὸ ἐναντίον παρεῖχον. " 2:34. νΒ χα- 
χοῦ γὰρ τοῦτ᾽ : κακὸν μὲν τὸ χρημάτων ὑπερβολῇ πρίασϑαι, ἀλγεινότερον 

δὲ χαχὸν τὸ χαὶ δεσπότην ἄντικρυς λαμβάνειν. 235 | VB ἢ χκαχὸν 
λαβεῖν: ὅτι χἂν καχὸς ἧ, στέργειν δεῖ. ἀκλεὲς γὰρ γυναικὶ ἀπολιπεῖν τὸν 

οἰκεῖον ἄνδρα. 238 | VB εἰς καινὰ δ᾽ ἤδη: τοῦτο πρῶτόν ἐστι τῇ 
τάξει τῶν πραγμάτων [{τοῦ}] κατὰ τὸν νόμον τοῦ γάμου. πρότερον γάρ 
ἐστι τὸ τὴν παρϑένον ἀπιέναι πρὸς τὸν νυμφίον, εἶν᾽ οὕτως πειρᾶσϑαν τούτου 
εἴτε δεξιοῦ ἢ κακοῦ. καινὰ δ᾽ ἤϑη λέγει καὶ νόμους τοὺς παρὰ 
τῷ ἀνδρί. νόμους δὲ λέγει τοὺς τῆς οἰχίας κανόνας καὶ τύπους. | 

B τὰ non καὶ τοὺς νόμους τῶν ἀνδρῶν. 

6 [{1] Schw. 7 ποιοῦ πυκνάς Ps. Isocr.: ποιουμένουσ Βὶ 12 2 ὁ Β 
18 χαίρεινΒ 14 πρόσειμι Β 15 ξένοισ πράττουσιν V 18 γινώσχει Murray 
21 cf. Hipp. 625 285 ZomB 25 δεσπότην αὐτὸν V 2425 ἢ καχὸν 
λάβη V: οὐ γὰρ εὖχλ. sscr. eB 26s ἀχλεὲσ---ἄνδρα V: οὐ γὰρ εὐχλεὲσ 
γυναῖκα καταλιπεῖν τὸν οἰκεῖον ἄνδρα ἀλλ ἀχλεέσ Β 26 ἀντιλυπεῖν V: 
em Schw. 27 Zom B 28 τοῦ πράγματοσ VB: em Schw. [[ ]] Din- 

dorf zoövom B 29 παρϑενίαν V τῶν πραγμάτων ἀπιέναι Vi: παρὰ 
τ. np. ἀπ. B: em Schw. (cf. ad 28) 80 Ada B: ἤδη περὶ V 
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πόσις ξυνοιχῇ pin βία φέρων ζυγόν, 

ζηλωτὸς αἰών᾽ εἰ δὲ pn, ϑανεῖν χρεών. 

ἀνὴρ δ᾽ ὅταν τοῖς ἔνδον ἄχϑηται ξυνών, 

ἔξω μολὼν ἔπαυσε χαρδίαν ἄσης, 245 

[IA πρὸς φίλον τιν᾽ ἢ πρὸς ἥλικας τραπείς"] 
ἡμῖν δ᾽ ἀνάγχη πρὸς μίαν ψυχὴν βλέπειν. 

λέγουσι δ᾽ ἡμᾶς ὡς ἄχενδονον βίον 
ζῶμεν nor οἴχους, οἱ δὲ μάρνανται δορί" 

κακῶς φρονοῦντες᾽ ὡς τρὶς ἂν παρ ἀσπίδα 280 
στῆναι ϑέλοιμ᾽ ἂν μᾶλλον ἣ τεχεῖν ἅπαξ. 

ἀλλ᾽ οὐ γὰρ αδτὸς πρὸς σὲ κἄμ᾽ ἥχει λόγος" 
σοὶ μὲν πόλις θ᾽ ἥδ᾽ ἔστι χαὶ πατρὸς δόμοι 
βίου τ᾽ ὄνησις χαὶ φίλων συνουσία, 
ἐγὼ δ᾽ ἔρημος ἄπολις οὖσ᾽ ὁβρίζομαι 255 

πρὸς ἀνδρός, ἐκ γῆς βαρβάρου λελῃσμένη, 

οὐ μητέρ᾽, οὐκ ἀδελφόν, οὐχὶ συγγενῆ 
μεϑορμίσασϑαι τῆσδ᾽ ἔχουσα συμφορᾶς. 
τοσοῦτον οὖν σου τυ χσ αν βουλήσομαι, 
ἦν μοι πόρος τις μηχανή τ᾽ ἐξευρεϑῇ 260 

πόσιν δίχην τῶνδ᾽ ἀντιτείσασϑαι χαχῶν 

[τὸν δόντα τ᾽ αὐτῷ ϑυγατέρ᾽ ἦν τ᾽ ἐγήματο], 
σιγᾶν. γυνὴ γὰρ τἄλλα μὲν φόβου πλέα, 

χαχή 7 ἐς ἀλχὴν χαὶ σίδηρον εἰσορᾶν᾽ 

242 ξυνοιχεῖ V! 243 yapıs Wecklein 244 om A συνών LP 
245 χαρδίας ἄσην Olympiod. in Plat. Alc.p. 188 ἄτησνΥ : ἄσσησ P 246spu- 
rium del Wil. φίλων L!Haun.? ἥλικα 11. praeter Haun. 252 αὑτὸσ 
sser. AlL!: αὐτὸσ 1. 258 πόλισ D’LPV: πόλισ Β: γὰρ πόλισ A - 2584 χκοι- 
γωνία α. 1. AB 257 οὐχὶ: οὐδὲ LP 259 οὖν LP: δὲ τε]. 261 δίχῃ 1. 
praeter D τόνδ᾽ 1, 262 seclusit Lenting., defendit A. Roemer Abh. d. 
bayer. Akad. ἃ. W. I. Kl. 22 Bd. 3. Abh. 1904 δόντα YLP ἥ τ ἐγ. 
Porson: ἦν 7 ἐγ.}1. cf. Eustath. Π. p.694 264 χακή τ᾿ Tyrwhitt: κακὴ δ᾽ 1]. 

ΘΟΗΟΙ. 242 | Β μὴ βίαν ἡγούμενος μηδὲ ἀνάγκην τὴν συμβίωσιν. 
244 Β ὅταν τι τῶν κατ᾽ οἰκίαν λυπῇ, προελθών που παρεμυϑήσατο. 
247 | Bi τὴν τοῦ ἀνδρός. 249 | Β οἱ ἄνδρες. 252 | B οὐχὶ 
περὶ σοῦ, φησί, ταῦτα (ἂν» λεχϑείη᾽ od γὰρ ὁμοίως ἔχεις ἐμοὶ τύχης. 
256 | VBi βαρβάρου λελῃσμένη: ἀντὶ τοῦ λεληϊσμέγη" συνήλιπται 5 

Br 
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γάρ᾽ καὶ ὥσπερ αἰχμαλωτισϑεῖσα. δεινοπαϑοῦσα τοῦτό φησιν ὡς 

προσδοχήσασα μὲν σύνοικον ἕξειν τὸν ᾿Ιάσονα, δεινότερα δὲ αἰχμαλώτου 
πάσχουσα. 258 | VB μεϑορμίσασϑαι: λείπει τὸ ὥστε μεϑορ- 
υΐσασϑαι. τὸ δὲ ἑξῆς" οὐ μητέρα, οὐκ ἀδελφόν, οὐ συγγενῆ ἔχουσα πρὸς 

τὸ χαταφυγοῦσαν πρός τινα τούτων ἀπαλλαχϑῆναι τῆς συμφορᾶς. m μεταφορὰ 

ἀπὸ τῶν μεδορμιζόντων εἰς τοὺς εὐδιεινοτέρους τόπους. 263 | Bi ἀντὶ 
τοῦ δειλοτάτη. ἀπὸ κοινοῦ τὸ τίσασϑαι. 264 | VB καχὴ 
δ᾽ ἐς ἀλκήν: ἀντὶ τοῦ ἀσϑενής. ὁ δὲ λόγος" πᾶσα μὲν γυνὴ δειλοτάτη 

ἐστὶν ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασι καὶ ἀσϑενής, οὐδὲ ὅσον γυμνὸν ἰδεῖν ξίφος καρτε- 
ροῦσα᾽ ὅταν δὲ εἰς κοίτην ἀδικηδῇ, τολμηροτάτη γίνεται. | B Ilap- 

μενίσκος γράφει κατὰ λέξιν οὕτως" “ταῖς δὲ Κορινδίαις οὐ βουλομέναις ὑπὸ 

βαρβάρου καὶ φαρμακίδος γυναικὸς ἄρχεσθαι αὐτῇ τε ἐπιβουλεῦσαι καὶ τὰ 

τέχνα αὐτῆς ἀνελεῖν, ἑπτὰ μὲν ἄρσενα, ἑπτὰ δὲ ϑδήλεα. [{Εὐριπίδης δὲ 
δυσὶ μόνοις φησὶν αὐτὴν κεχρῆσϑαι.]] ταῦτα δὲ διωκχόμενα καταφυγεῖν εἰς 

τὸ τῆς ᾿Αχραίας Ἥρας ἱερὸν καὶ ἐπὶ τὸ ἱερὸν χαϑίσαι. Κορινδίους δὲ 
αὐτῶν οὐδὲ οὕτως ἀπέχεσϑαι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ βωμοῦ πάντα ταῦτα ἀποσφάξαι. 

λοιμοῦ δὲ γενομένου εἰς τὴν πόλιν πολλὰ σώματα ὑπὸ τῆς νόσου διαφϑεί- 
ρεσῦαι. μαντευομένοις δὲ αὐτοῖς χρησμῳδῆσαι τὸν ϑεὸν ἱλάσχεσϑαι τὸ 
τῶν Μηδείας τέκνων ἄγος. ὅϑεν Κορινθίοις μέχρι τῶν καιρῶν τῶν χκαϑ᾽ 
ἡμᾶς nad ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἑπτὰ χούρους καὶ ἑπτὰ κούρας τῶν ἐπισημο- 
τάτων ἀνδρῶν ἐναπενιαυτίζειν ἐν τῷ τῆς ϑεᾶς τεμένει καὶ μετὰ ϑυσιῶν 
ἱλάσχεσθαι τὴν ἐχείνων μῆνιν καὶ τὴν δι ἐχείνους γενομένην τῆς ϑεᾶς 
ὀργήν. Δίδυμος δὲ ἐναντιοῦται τούτῳ καὶ παρατίϑεται τὰ Κρεωφύλου ἔχοντα 
οὕτως “nv γὰρ Μήδειαν λέγεται διατρίβουσαν ἐν Κορίνϑῳ τὸν ἄργοντα 
τότε τῆς πόλεως Κρέοντα ἀποχτεῖναι φαρμάκοις. δείσασαν δὲ τοὺς φίλους 

χαὶ τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ φυγεῖν εἰς ᾿Αϑήνας, τοὺς δὲ υἱούς, ἐπεὶ νεώτεροι 
ὄντες οὐχ ἠδύναντο ἀχολουϑεῖν, ἐπὶ τὸν βωμὸν τῆς ᾿Αχραίας Ἥρας χαϑίσαι 
γομίσασαν τὸν πατέρα αὐτῶν φροντιεῖν τὴς σωτηρίας αὐτῶν. τοὺς δὲ 
Κρέοντος οἰχείους ἀποκτείναντας αὐτοὺς διαδοῦναι λόγον ὅτι ἣ Μήδεια οὗ 

μόνον τὸν Κρέοντα, ἀλλὰ χαὶ τοὺς ἑαυτὴς παῖδας ἀπέχτεινε᾽. γεγονέναι δὲ 

παραπλήσιον μυϑεύεται καὶ περὶ τὸν ” Adwvıv. 

4 <>) Schw. 5 συνείληπται VBi: em Dindorff δὲ τοῦτο V 
φησιν Schw.: ἔφη VBi 7 δεινώτερα Bi: δεινότερον ν 85 μεϑορμί- 
sdaı— ned, om V wo ὥστε Β 9 alterum οὐ V: οὐχὶ Β σχοῦσαν V 
10 ἀντιφυγοῦσαν V μεταβληϑῆναι Β: ἀντιβληδῆναι V:emSchw. 11 εὐδι- 
νωτέρουσ τρόπουσ Ν 18 ὁ δὲ λόγος om V 14ὲ ἐν οὔ V ὅσον ---ἰδεῖν Β: 
εἰσ τὸ δρᾶν γυμνὸν V 15 ἀδ. B: ἄλλην 6 ταύτησ πόσισ εἰσέλϑη V 
1 5 sine lemmate uel signo B cf. schol. 9 Ael. uar. hist. 5,21 165 in- 
itium P. uerborum mutilatum, βουλομέναις (εἶναι Wil. 185 [{1] Schw. 
utpote recens adiecta 22 εἰς τὴν πόλιν Parmeniscum non scripsisse 
uidit Schw. 28 χρεοφύλυ B 29—35 cf. Apollod, bibl. 1, 9, 28, 3 
33 χκαϑιεῖν B: em Matthiae 36 ἀδελφὸν siue Γλφωρον ci wil. 
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EVRIPIDIS MEDEA 

ταν δ᾽ ἐς εὐνὴν ἠδιχημένη χυρῇ; 

οὐχ ἔστιν ἄλλη φρὴν μιαιφονωτέρα. 

δρᾶσον τάδ᾽ ἐνδίκως γὰρ ἐχτείσῃ πόσιν, 

Μήδεια. πενθεῖν δ᾽ οὔ σε ϑαυμάζω τύχας. 

δρῶ δὲ χαὶ Κρέοντα τῆσδ᾽ ἄναχτα γῆς 

στείχοντα, καινῶν ἄγγελον βουλευμάτων. 

σὲ τὴν σχυϑρωπὸν χαὶ πόσει ϑυμουμένην, 

Μήδειαν, εἶπον Node γῆς ἔξω περᾶν 

φυγάδα λαβοῦσαν δισσὰ σὺν σαυτῇ τέχνα, 

xor μή τι μέλλειν᾽ ὡς ἐγὼ βραβεὺς λόγου 

τοῦδ᾽ εἰμὶ κοὐχ ἄπειμι πρὸς δόμους πάλιν, 

πρὶν ἄν σε γαίας τερμόνων ἔξω βάλω. 

ao” πανώλης ἣ τάλαιν᾽ ἀπόλλυμαι. 

ἐχϑροὶ γὰρ ἐξιᾶσι πάντα δὴ κάλων, 

χοὺχ ἔστιν ἄτης εὐπρόσοιστος ἔχβασις. 

ἐρήσομαι δὲ χαὶ χαχῶς πάσχουσ᾽ ὅμως, 

τίνος υ᾽ ἕχατι γῆς ἀποστέλλεις, Κρέον : 

δέδοιχά σ᾽, οὐδὲν δεῖ παραμπίσχειν λόγους, 

ἡ μοί τι δράσῃς παῖδ᾽ ἀνήχεστον χαχόν. 

συυβάλλεται δὲ πολλὰ τοῦδε δείματος" 

σοφὴ πέφυχας χαὶ χαχῶν πολλῶν ἴδρις, 

λυπῇ δὲ λέχτρων ἀνδρὸς ἐστερημένη. 

χλύω δ᾽ ἀπειλεῖν σ᾽, ὡς ἀπαγγέλλουσί μοι, 

τὸν δόντα χαὶ γήμαντα καὶ γαμουμένην 

δράσειν τι. ταῦτ᾽ οὖν πρὶν παϑεῖν φυλάξομαι. 

χρεῖσσον δέ μοι νῦν πρὸς σ᾽ ἀπεχϑέσϑαι, γύναι, 

ἢ μαλϑαχισϑένθ᾽ ὕστερον μέγα στένειν. 

φεῦ VE 

οὗ νῦν με πρῶτον, ἀλλὰ πολλάχις, Κρέον, 

ἔβλαψε δόξα μεγάλα 7’ εἴργασται καχά. 

265 

270 

275 

280 

285 

290 
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κ χρὴ δ᾽ οὔποϑ᾽ ὅστις ἀρτίφρων πέφυχ᾽ ἀνὴρ 
ποῖδας περισσῶς ἐχδιδάσχεσϑαι σοφούς" 295 

265 χύρη( Ala.corr.:Bt 267 δράσω P: V? (sscr.) ϑαυμάσω B 

269 δέ σοι Herwerden: δ᾽ ἐχεῖ ci Wecklein 270 χαινὸν V! 273 λα- 
βοῦσα VI σαυτῇ L: αὐτῇ rell. (αὑτῇ ἢ 277 αἱ αἵ 1]. praeter L, 
qui m m 278 δὴ om A 279 εὐπρόσωπος Nauck: εὐπόριστος Her- 
werden: εὐπροσίτεος Hartung: εὐπρόσορμος Wecklein 280 λέγουσ᾽ A 
281 τῆσδε γῆσ V adänoor. cf. Σ 282 παραμπίσχειν L: περιαμπίσχειν 
P: παραμπέχειν AVB cum Σ lemm. 284 δείγματα Wieseler τοῦτ᾽ ἐς 
δεῖμά μοι uel τοῦτ᾽ ἐς δείματα temptauit Wecklein 287 ἀπειλεῖσ B!, 
probauerit Prinz χλύω cum Brunckio corruptum ratus σ᾽ om Il. 
praeter LB? 290 σ᾽ om VP! ἀπέχϑεσθϑαι uel ἀπέχεσϑαι 1]. : em Elmsley 
291 μεταστένειν Nauck 292 με om At: γε ci Hirzel 293 γλῶσσα 
Stob. 36, 3 

ScuoL. 269 | Bi od ϑαυμάσω σε ἐπὶ τῷ nevdeiv τὰς τύχας᾽ 

δικαίως γὰρ πενϑεῖς. 276 | Bi τῶν τελευταίων τόπων. ἡ δὲ εὐϑεῖα 

τούτου τὰ τέρμονα. 2378 | B ἐχϑροὶ γὰρ ἐξιᾶσι: οἱ ἐχϑροὶ οὐριο- 

δρομοῦσι xad” ἡμῶν καὶ ὥρμηνται πάντα τρόπον ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἀπὸ μεταφορᾶς 

τῶν οὐριοδρομούντων καὶ χαλώντων πρὸς τὸ πνεῦμα {τὰν τοῦ ἀρτέμονος. | 5 

Bi οἷον πᾶσαν μηχανήν. 279 | Bi εὐεπιβούλευτος καὶ ῥαδία πρὸς 

τὸ διαφυγεῖν ἄτην. ΦΦῈ Bi ἀντὶ τοῦ ἀπείργεις. ἐξεδέξαντο δὲ καὶ 

ματὰ ἀναστροφήν, ἀπὸ γῆς στέλλεις. 2382 | V δέδοικά σ᾽, οὐδέν: 

τὸ ἑξῆς δέδοικά σε μή μοί τι δράσῃς. παραμπέχειν, ἀντὶ τοῦ περι- 

καλύπτειν. ὃ δὲ νοῦς εὐσχημόνως οὐ δεῖ τοὺς λόγους λέγειν καὶ περιστέλλειν 10 

καὶ περιχαλύπτειν, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἐναντίου ἐμφαίνειν καὶ ἄντικρυς λέγειν ὅτι 

δέδοικά σε. ἣ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῆς ἀμπεχόνης. [Β τὸ ἑξῆς δέ- 

δοικα μή μοί τι δράσῃς παῖδα. παραμπέχειν δέ, [[φυλάσσεσϑαι 

no] φυλάσσειν περιστέλλειν ἀποχρύπτειν. καὶ τὸ μαλϑακισϑέντα 2a, 

δέ, ἀντὶ τοῦ ἀμελῶς προσενεχϑέντα. ἢ μαλϑακισϑέντα τοῖς σοῖς λόγοις. 15 

23833 | Bi ἀμήχανον ἀϑεράπευτον. 285 | Bi ἔμπειρος φαρμακὶς καὶ 

μάγος. 289 | Bi χακοποιῆσαι. 293 | B ἔβλαφς δόξα: ἀντὶ 

τοῦ ἡ δόξα μου βλάπτει με. σὺ γὰρ νομίζων με σοφὴν ἀπελαύνεις με 

δεδοικώς ME. | Bi ἣ ὑπόνοια τῆς σοφίας. 295 | Bi συνετοὺς 

ἄγαν. ὑπερβαλλόντως. 90 

1 τὰς: γὰρ Bi ὅ <) Schw. 7 αὐτὴν Bi: em Schw. ἐπείργεισ 
Bi: em Schw. cf. Hesych. 5. u, ἀποστέλλες 185 [[]] Wil. 18 σοφὴν 
Barnes: φησὶν B 19 ouveröo Bi 

Diehl, Euripides Medea. 3 
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χωρὶς γὰρ ἄλλης Ts ἔχουσιν ἀργίας 

φϑόνον πρὸς ἀστῶν ἀλφάνουσι δυσμενῆ. 

σχαιοῖσι μὲν γὰρ καινὰ προσφέρων σοφὰ 

δόξεις ἀχρεῖος χοὐ σοφὸς πεφυχέναι᾽ 

τῶν δ᾽ αὖ δοχούντων εἰδέναι τι ποικίλον 800 

χρείσσων νομισϑεὶς ἐν πόλει λυπρὸς φανῇ. 

ἐγὼ δὲ χαὐτὴ τῆσδε χοινωνῶ τύχης. 

σοφὴ γὰρ οὖσα, τοῖς μέν εἰμ᾽ ἐπίφϑονος, 

[[τοῖς δ᾽ ἡσυχαία, τοῖς δὲ ϑατέρου τρόπου.]] 
τοῖς δ᾽ αὖ προσάντης εἰμὶ δ᾽ οὐκ ἄγαν σοφή. 805 

σὺ δὴ οὖν φοβῇ pe μή τι πλημμελὲς πάϑης; , 

οὖχ ὧδ᾽ ἔχει" μοι, m τρέσης ἡμᾶς, Κρέον, 

ὥστ᾽ ἐς τυράννους ἄνδρας ἐξαμαρτάνειν. 

τί γὰρ σύ μ᾽ ἠδίκηκας; ἐξέδου χόρην 

X ὅτῳ σε ϑυμὸς ἦγεν. ἀλλ᾽ ἐμὸν πόσιν 810 

μισῶ σὺ δ᾽, οἷμαι, σωφρονῶν Edpus τάδε. 

χαὶ νῦν τὸ μὲν σὸν οὐ φϑονῶ χαλῶς ἔχειν. 

νυμφεύετ᾽, εὖ πράσσοιτε᾽ τήνδε δὲ χϑόνα 

ἐδτέ μ᾽ οἰκεῖν᾽ καὶ γὰρ ἠδικημένοι 

σιγησόμεσϑα, χρεισσόνων νικώμενοι. 315 

ΚΡ, λέγεις ἀχοῦσαι μαλϑάχ᾽, ἀλλ᾽ ἔσῳ φρενῶν , 

ὀρρωδία μιοι μή τι βουλεύῃς κακόν, 

τοσῷδε δ᾽ ἧσσον ἢ πάρος πέποιϑά σοι" 

296 ἀλχὴσ A αἰτίας Wyttenbach 297 παρ᾽ Aristot. rhet. 2, 21. 
13942 34 298 οἴ. Arist. Thesm. 1130 σοφά: ἔπη BB? 301 λυπρὸσ 
ἐν πόλει AVB 804 om A! a. corr.: del Pierson (cf. 808): exh. & 
305 seclus. Hirzel, partem tantum posteriorem utpote e 583 inuectam 
Prinz 088° interpretatur Σ 306 δὴ οὖν Wil.: δ᾽ αὖ 11. praeter ALP, 
qui δ᾽ οὖν εχῃ. μὴ τί Murray πάϑησ; B 807 ἔχοιμι 1]. praeter LPB 
308 ὧσα 809--811 deleuit Jessen 809 σὺ γὰρ τί μ᾽ LP 818 πράσ- 
σετε LP: em L?: πράσσοντε G. Herm. δὲ: δὴ LP: V?sser. 817 βου- 
λεύσησ 1].: em Elmsley 818 δ᾽: y’ LP, τόσῳ δέ γ᾽ Murray 

SchoL. 296 | VB fc ἔχουσιν ἀργίας: τὸ ἧς ἔχουσιν ἂρ- 
γίας εἶπεν οὐχ, ὡς τῷ ὄντι ἀργῶν ὄντων τῶν σοφῶν᾽ προφανὲς γὰρ ὅτι 

co ἧ n εν» EEE 
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μέγιστος πόνος περὶ τὴν φιλοσοφίαν χαὶ σπουδή᾽ Ἡσίοδος [opp. 289] ° 

“τῆς δ᾽ ἀρετῆς ἱδρῶτα deor προπάροιϑεν᾽" ἀλλ᾽ ὡς πολλῶν δοξαζόντων oda 

ὀρϑῶς ἀργοὺς εἶναι τοὺς σοφούς. ol σοφοὶ οὖν, φησί, πρὸς τῷ δόξαν ἀργίας 

ἔχειν καὶ φϑονοῦνται ὑπὸ τῶν ἄλλων ἀνδρώπων᾽ ὅϑεν, φησί, καλῶς ἔχειν 

κρίνω μὴ χρῆναι εἰς ἄκρον παιδεύσεως ἥκειν τινά, ἵνα καὶ τούτων ἐχτὸς ἧ. 

τοῦτο δὲ οὐ δογματίζων ὃ ποιητὴς λέγει, ἀλλ᾽ ἁρμοζόμενος πρὸς τὸ 
ς ὑφεστηχὸς ἦϑος, ἐπεὶ δοκεῖ ἣ Μήδεια σοφίας ἔχουσα δόξαν βλάπτεσϑαι. 

2397 | Bi εὑρίσχουσιν, ἀπὸ τοῦ ἄλφα στοιχείου. 298 | Bi τοῖς 

ἀπαιδεύτοις, τοῖς ἀνοήτοις. ΒΕ παράδοξα. 299 | Bi ἄχρηστος 

εὐτελής ἀνωφελής. 300 | VB ö σοφός, φησί, nad’ ἑκάτερον ἀδικεῖται" 

ὑπὸ μὲν γὰρ τῶν ἀπαιδεύτων οὐ σοφὸς εἶναι νομίζεται, τοῖς δὲ ἐλλογίμοις 

λυπηρὸς εἶναι καταφαίνεται ὅταν κρείττων τούτων νομισϑῇ. τὸ δὲ 

δοκούντων οὐκ ἐπὶ ἀμφιβόλου χεῖται, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν τῷ ὄντι ὑπαρχόντων. 

ἢ δοκούντων [[ἢ]] πρὸς διαβολὴν τῶν φϑονούντων ἐλλογίμων, εἰ καὶ τῇ 

ἀληϑείᾳ ἐλλόγιμοί εἰσι, διὰ τὸ νοσεῖν τὸν φϑόνον, ὃς od πρὸς σοφοῦ. | 

Β τῶν δοκούντων, φησίν, εἰδέναι τι χρείσσων νομισϑεὶς ἐπαχϑὴς ἔσῃ. 

ὥστε συμβαίνει καὶ παρὰ τοῖς ἀπαιδεύτοις ἐπαχδ εἶναι διὰ τὸ μὴ προ- 

. σίεςδαι αὐτούς, καὶ παρὰ τοῖς συνετοῖς ὁμοίως ἕνεκα τοῦ διαφέρειν δοκεῖν 

αὐτῶν ἐπίφϑονον καὶ λυπηρὸν γίνεσθαι. 302 | Bi ἐγὼ δὲ αὐτή. 

303 | VB ἐπίφϑονος μέν, ζηλωτὴ τοῖς εἰδόσι, φϑονουμένη᾽ ἡσυχαία 

δέ, ἀνδητος, ἄχρηστος" τὸ δὲ δατέρου τρόπου ἢ πρὸς τὸ συχαία, ἵν᾽ 

ἢ συνετή, ἢ πρὸς τὸ τοῖς μέν εἰμ᾽ ἐπίφϑονος, ὅ ἐστιν᾽ ἐπίμεμπτος 

παρὰ τοὶς ἀπαιδεύτοις. ἢ τὸ ϑατέρου τρόπου ἀντὶ τοῦ ἐξηλλαγμένης 

Lens] πολιτείας, ὅ ἐστι φαρμακίς᾽ τοιοῦτοι γὰρ οἱ σοφοὶ παρὰ τοῖς ἀπαιδεύ- 

τοις καὶ ἀμαϑέσι νομίζονται. 304 | Bi ἀντὶ τοῦ μωρά. | Bi τοῦ 

ἑτέρου, ὀργίλου. ἤγουν τῆς φαρμακείας. 305 | BBi ἐναντία εἰμὶ 

τοὺς ἀπαιδεύτοις καὶ οὐδ᾽ ἄγαν σοφή. 318 | B τοσῷδε δ᾽ ἧσσον: 

τοσούτῳ δέ, φησίν, ὅσῳ γλυκεῖα μὲν εἴ τῷ λόγῳ ἄλλα δὲ φρονεῖς, τοσούτῳ 
RN μᾶλλον ἀπιστότερος τυγχάνω ἢ πρὶν τῶν λόγων σου τούτων ἀκοῦσαι. 

1 ἢσ Β: δὲ Υ 8 περὶ ro. Β: τῇ φιλοσοφία ἐστὶ V 8.5 Ἡσίο- 
δος ---προπάροιϑεν οὶ V Amp sscr. oB 5 οὖν φησί om V 6 χαὶ 
om V 7ypivV ἵνα---ο om V ἐντὸσ B: em Schw. 10 cf. etym. 
magn.p. 72,50 Gud.p. 39,39 12 χρείσσων νομισδείσ Z in V: signum 
ad v. 299 relatum inB ἕτερου ἡ 18 εἶναι om V 14 ἀποφαίνεται V 

6.7. #p. VA 15 ἀμφιβόλωι B 15 ἀλλ᾽ —17 σοφοῦ om V 16 [[ ]] Schw. 
εἰσβολὴν B: em Reitz. Wil. 19 ἐπαχϑὴσ B 22 φωνουμένη ἡσυχία V 
25 παρὰ τοῖς om V 25 7 — 27 γομίζονται om V 20 [[]] Arsenius 
28 φαρμαὰ sscr. x Bi εἰμὶ δὲ Bi 

3* 

ἊΝ 0 

τῷ 0 

25 
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γυνὴ γὰρ ὀξύϑυμος, ὡς δ᾽ αὔτως ἀνήρ, 

ῥζων φυλάσσειν ἢ σιωπηλὸς σοφός. ͵ 820 

ἀλλ᾽ EA ὡς τάχιστα, um λόγους λέγε" 

ὡς ταῦτ᾽ ἄραρε, κοὐκ ἔχεις τέχνην ὅπως 

μενεῖς παρ᾽ Av οὖσα δυσμενὴς ἐμοί. 

ΜΗ. μή, πρός σε γονάτων τῆς τε νεογάμου κόρης. 

ΚΡ. λόγους ἀναλοῖς᾽ οὐ γὰρ ἂν πείσαις ποτέ. 325 

MH. ἀλλ᾽ ἐξελᾶς με χοὐδὲν αἴδέσῃ λιτάς; 

ΚΡ. φιλῶ γὰρ οὐ σὲ μᾶλλον ἢ δόμους ἐμούς. 

ΜΗ. ὦ πατρίς, ὥς σου χάρτα νῦν μνείαν ἔχω. 

ΚΡ, πλὴν γὰρ τέχνων ἔμοιγε φίλτατον πολύ. 

ΜΗ. φεῦ φεῦ, βροτοῖς ἔρωτες ὡς xandv μέγα. 330 

ΚΡ. ὅπως ἄν, οἵμαι, καὶ παραστῶσιν τύχαι. 

ΜΗ. Ζεῦ, μὴ λάϑοι σε τῶνδ᾽ ὃς “αἴτιος χαχῶν. 

ΚΡ. ἔἕρπ᾽ ὦ ματαία, καί m ἀπάλλοαϊΐξον πόνών. 

MH. πονοῦμεν ἡμεῖς κοὐ πόνων χεχρήμεϑα. 

ΚΡ. τάχ᾽ ἐξ ὀπαδῶν χειρὸς ὠσϑήσῃ βία. 335 

MH. μὴ δῆτα τοῦτό γ᾽, ἀλλά σ᾽ αἰτοῦμαι, Κρέον — 

ΚΡ. ὄχλον παρέξεις, ὡς ἔοικας, ὦ γύναι. 

ΜΗ. φευξούμεϑ᾽᾽ οὐ τοῦϑ᾽ ἱκέτευσα σοῦ τυχεῖν. 

ΚΡ, τί δὴ βιάζῃ χοὺκ ἀπαλλάσσῃ χερός: 

ΜΗ. μίαν με μεῖναι τήνδ᾽ ἔασον ἡμέραν 840 

no ξυμπερᾶναι φροντίδ᾽ ἧ φευξούμεϑα, 

παισίν 7’ ἀφορμὴν τοῖς ἐμοῖς, ἐπεὶ πατὴρ 

οὐδὲν προτιμᾷ μνηχανήσασϑαι τέκνοις. 

319 ὥσν αὕτωσ ALP 820 σιωπηλόστομος lusit Housman 
σφοδρός F.W. Schmidt: χόλος Gomperz 822 ἔχει Υ'ὀ 828 μέγῃσ A. 
praeter LPV? 325 ἂν πείσησ V?: ἀναπείσεις Stahl 829 πλέν Vi 
τέχνον V! e corr. χἄμοιγε Bothe πόλις Β' 882 λάϑη LP cum 
Zonar. το, 20: emP? 333 ἔρρ᾽ Valckenaer 334 xod νέων F.W.Schmidt: 
κἀμπνοῶν Prinz πόνοισ sscr. 1,] πόνος μέν᾽ ἡμεῖς δ᾽ οὐ πόνῳ κεχρή- 
μεδα; Musgrave 8835ss sic ordinauerit Prinz: 337. 6. 5.8 335 ὠϑήσῃ 
ll. praeter AL 880 od ci Prinz 339 δὴ Elmsley: δαὶ Housman: δ᾽ οὖν 
P: δ᾽ αὖ rell. χερός Wil: χϑονόσ 1. 342 cf. ZBi 
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ScHhoL. 319 | B γυνὴ γὰρ ὀξύϑυμος: πᾶσα γάρ, φησίν, ὀξύϑυ- 

μος γυνή, ὁμοίως δὲ χαὶ ἀνήρ, εὐμαρέστερον ἂν φυλαχϑείη ἢ 6 χρύπτων 
τὴν ὀργήν. τοὺς γὰρ φανερῶς ὀργιζομένους εὐμαρὲς προορώμενον φυλάττεσϑαι, 
τοὺς δὲ ἐν ἀφανεῖ χρύπτοντας τὴν μῆνιν οὐχ οἷόν τε διὰ τὸ ἀπρόοπτον. καὶ 

σὲ οὖν, φησί, σιωπηλὴν οὖσαν οὐκ εὐμαρὲς φυλάξασϑαι. ΦΦ2Θ0.Β ῥάων 5 
φυλάσσειν: ἀντὶ τοῦ φυλαχϑῆναι χαὶ τηρηϑῆναι, ἐνεργητιχκὸν ἀντὶ παϑη- 

EN “ we; € Ψ 4 Ν 0 re 0 [4 \ 
τιχοῦ. τοῦτο δὲ Edog ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τοῖς ᾿Αττιχοῖς. λέγεται δὲ 

χαὶ σιωπηρός. [Β ἄλλως: ῥάων ἐστὶ φυλάττεσϑαι, φησίν, ὀξύϑυμος 

ἀνήρ, ὡσαύτως δὲ καὶ γυνή φανεροὶ γάρ εἰσι καὶ πάντα ἐχχέουσιν ὀργι- 

ζόμενοι, ὃ δὲ σιωπηλὸς δυσπαραίτητός ἐστιν ἐν ἑαυτῷ κρύπτων καὶ χκαιρο- 10 
φυλακῶν τὴν ὀργήν. 322 ΒΕ κέχριται. 394. ΙΒ μὴ πρόςσε: 
μέμφονται τῷ Ἐὐριπίδῃ ὅτι πεποίηχε τὴν Μήδειαν ἐξ ὧν λέγει, φανερὰν 
γινομένην τῷ Κρέοντι ὡς ὑπούλως ἔχει πρὸς τὴν νύμφην. 327 Βὶ ὃ 
ἢ ἀντὶ τοῦ ἀλλά. 3238 | Bs λίαν. ἰσχυρῶς. 331 | B ἐπεὶ καϑόλου 
ἣ Μήδεια τὸν ἔρωτα καχὸν ἀπεφήνατο, ἐπήγαγεν ὃ Κρέων τοῦτο ἀναιρῶν 15 
χαί φησιν ὅτι ὅ ἔρως οὐχ ἀεὶ χαχός, ἀλλ᾿ ὡς Av ἄγηται ὑπὸ τῆς τύχης. 
πολλοὶ γὰρ ἐρασϑέντες ἔτυχον. βλασφημεῖ δὲ τὸν ἔρωτα ἡ Νήδεια, ἐπεὶ καὶ 
ἐρασϑεῖσα τοῦ ᾿Ιάσονος ἐψεύσθη τῆς ἐλπίδος οὗτος δέ φησι᾿ μὴ καταμέμφου 
τοὺς ἔρωτας᾽ Eod” ὅτε γὰρ ἀγαδόν τι ποιοῦσιν, ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ κακόν, ὡς ἂν ἣ 
τύχη παραγένηται. | Bi ὅπως ἂν ἄγηται ὑπὸ τῆς τύχης καὶ παραστῇ N 
τύχη πρὸς τὸ ἐρᾶν. 333 | Bs ἄπιϑι. 334 |B πογοῦμεν 
ἡμεῖς: ἐπεὶ εἶπεν ὃ Κρέων καί μ᾽ ἀπάλλαξον πόνων, φησί" ποίων 
πόνων; ἐγὼ γάρ εἶμι (NH) ἐν πόνοις οὖσα καὶ οὐκ ὀφείλω ἄλλους πόνους 
ἀναδέχεσϑαι ἐφ᾽ οἷς ἔχω. | B ἄλλωξ: οὐκ ἐν σπάνει κακῶν ἐσμεν᾽ 
σὺ γὰρ οὐ πονεῖς καὶ ἐν καχοὶς τυγχάνεις. [[ἐπεὶ δὲ εἶπεν 6 Κρέων 25 
καί μ᾽ ἀπάλλαξον πόνων φησί ποίων πόνων; ἐγὼ γάρ εἰμι ἡ 
ἐν πόνοις οὖσα καὶ οὖκ ὀφείλω ἄλλους ἀναδέχεσδαι πόνους ἐφ᾽ οἷς ἔχω] ] 

ὥστε μηδὲ ἀπέλαυνέ με τῶν Κορινδίων χαὶ τοῦτόν μοι προστίϑει τὸν 
πόνον ἐφ᾽ οἷς ἔχω. ἱχανοὺς γὰρ ἔχω πόνους τῆς τε πατρίδος ἐστερημένη 
καὶ νῦν τὸν. ἄνδρα ἀπολέσασα διὰ τὴν σὴν ϑυγατέρα. [[ὥστε]}] τὸ 
πονοῦμεν ἡμεῖς διασταλτικῶς εἶπεν, οἷον. ἐγὼ πονῶ τοιαῦτα δεινὰ 

πεπονδυῖα, σὺ δὲ οὔ, μηδὲν χαλεπὸν ὑποστάς. 337 | Bs ἐνόχλησιν. 
342 | B παισίν 7’ ἀφορμήν: ἣν ἡμεῖς προβολὴν καλοῦμεν εἰς 
τὸ ζῆν, οἱ ᾿Αττιχοὶ ἀφορμὴν λέγουσιν. | Bi γράφεται παισίν τε 
φορβήν. 85 

5 0 

= 0 

3 εὐμαρῶσ προορῶμεν B: em Wil. Schw. 125 φανερὰν γινομένην V 
man. recentiss.: om B 15 ἐπεισήγαγεν B: em Schw. 16 ταῖσ τύχαισ B: 
em Schw. 20 παραγένοιτο B: em Wil. 23 < > Schw. ὀφείλουσα B: 
em Schw. 2555 [[ ]] Schw. 28 μήτε B: em Schw. τῆς Κορίνθου 
ci Schw. 3830 [[ ]] Schw. 
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ABV οἴχτιρε δ᾽ αὐτούς χαὶ σύ τοι παΐδων πατὴρ 
LP Z . 2 v2 ὦ οἷ 14 > ıY πέφυχοις᾽ εἰχὸς δ᾽ ἐστὶν εὔνοιάν σ᾽ ἔχειν. 345 

τοὐμοῦ γὰρ οὔ μοι φροντίς, εἰ φευξούμεϑα, 

χείνους δὲ χλαίω συμφορᾶ χεχρημένους. 

KP. ἥκιστα τοὐμὸν λῆμ᾽ ἔφυ τυραννικόν, 

αἰδούμενος δὲ πολλὰ δὴ διέφϑορα᾽ 

yo νῦν δρῶ μὲν ἐξαμαρτάνων, γύναι, 880 

ὅμως δὲ τεύξῃ τοῦδε᾽ προυννέπω δέ σοι, 

εἴ σ᾽ ἣ ᾿πιοῦσα λαμπὰς ὄψεται ϑεοῦ 

χαὶ παῖδας ἐντὸς τῆσδε τερμόνων χϑονός, 

ϑανῇ  λέλεχται μῦϑος ἀψευδὴς ὅδε. 

νῦν δ᾽, εἰ μένειν δεῖ, μιίμν᾽ ἐφ᾽ ἡμέραν μίαν" 355 

od γάρ τι δράσεις δεινὸν ὧν φόβος p. ἔχει. 

ΧΟ. δύστανς γύναι, 

φεῦ φεῦ, μελέα τῶν σῶν ἀχέων. 

ποῖ ποτε τρέψῃ; τίνα πρὸς ξενίαν 

ἢ δόμον ἢ χγϑόνα σωτῆρα χαχῶν 860 

ἐξευρήσεις ; 

ὡς εἰς ἄπορόν os χλύδωνα ϑεός, 

Μήδεια, χαχῶν ἐπόρευσε. 

ΜΗ. καχῶς πέπρακται πανταχῇ τίς ἀντερεῖ; 

ἀλλ᾽ οὔτι ταύτῃ ταῦτα, μιὴ δοχεῖτέ πω. 365 

ἔτ᾽ εἴσ᾽ ἀγῶνες τοῖς νεωστὶ νυμφίοις 

χοὶ τοῖσι χηδεύσασιν οὐ σμικροὶ πόνοι. 

doxeis γὰρ ἄν με τόνδε ϑωπεῦσαί ποτε, 

εἰ μή τι χερδαίνουσαν ἢ τεχνωμένην; 

οὐδ᾽ Av προσεῖπον οὐδ᾽ ἂν ἡψάμην χεροῖν. 370 

ὃ δ᾽ εἰς τοσοῦτον μωρίας ἀφίχετο 

ὥστ᾽ ἐξὸν αὐτῷ τἄμ᾽ ἑλεῖν βουλεύματα 

γῆς ἐχβαλόντι, τήνδ᾽ ἐφῆχεν ἡμέραν 

μεῖναί μ᾽, ἐν ἡ τρεῖς τῶν ἐμῶν ἐχϑρῶν νεχροὺς 
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ϑύήσω, πατέρα TE χαὶ κόρην πόσιν τ᾽ ἐμόν. 375 

πολλὰς δ᾽ ἔχουσα ϑανασίμους αὐτοῖς δδούς, 

οὐκ οἷδ᾽ ὁποία πρῶτον ἐγχειρῶ, " φίλαι, 

8445 et 3465 traiecerit Prinz 844 οἴκτειρς ll. 345 spurium 
censet Menzer εἰχὸς δέ σφιν Vitelli 351 σε A 354 davl...] Lt: 
ϑανὴ Le 3555 eiecit Nauck, sic fere transposuerit Prinz: 350. 3 56 (σὺ 
γάρ τὸ ὅ ὅμως δὲ τεύξῃ τοῦδ᾽" ἐφ᾽ ἡμέραν μίαν | νῦν, εἰ μένειν δεῖ, μίμνε" 
προυνγέπω δέ σοι κτλ.: μὴ γάρ τι δράσῃς, δεινὸν ὡς φ. μ᾽ ἔχει" νῦν δ᾽ χτλ. 
Housman 356 δράσαισ VB cf. & 57 om LPD 859 προξενίαν P: 
B!ecorr. ΣΒ 38595 ξενίαν: ἢ Murray 360 δόμων LP 861 ἐξουρές 
σεις 560]. Elmsley 364 πανταχοῦ Christ. pat. 1063 365 πωσ V 
367 μικροὶ ABV (cf. 171 368 ἄν ον! A ποτε: ποτ AvLP 878 ἐχβάλ- 
λοντι ἀφῆκεν 11.: em Nauck 375 τε om ἡ 876--8:8ὅ del Jessen 
377 ὁποῖα Ν᾽ a. corr.: ὁποίαν V? ἃ. corr.: probat Wecklein 

ScHoL. 345 | B εἰκός ἐστιν εὔνοιάν {σ᾽ ἔχειν: οὐδὲν δέ, 
φησίν, ἀπεικὸς πατέρα σε ὄντα εὔνοιαν καὶ στοργὴν ἔχειν, ἣν ἂν πρέπῃ 

πατρὶ πρὸς παῖδας. ὅδϑεν οἴκτειρόν με εἰδὼς αὐτὸς πείρᾳ τὴν πρὸς τὰ 
φίλτατα διάϑεσιν. 348 | Βὶ λῆμα: φρόνημα. ΙΒὶ τυραννικόν: 
ὑπερήφανον. 349 | Bi αἰδούμενος δέ: τουτέστιν εἴξας τισὶ πολλὰ 
ἐζημιώϑην. αἰσϑόμενος δὲ ἑαυτοῦ καταϑελγομένου καὶ καταγοητευομένου 
τοῖς λόγοις αὐτῆς ταῦτά φησιν. 351 | Bi τοῦ μεῖναι μίαν ἡμέραν. 
356 | B οὐ γάρ τι δράσεις: Δίδυμος μετὰ τοῦτον φέρει τὸ [380] σιγῇ 
δόμους εἰσβᾶσ᾽, ἵν᾽ ἔστρωται λέχος καὶ μέμφεται τοῖς ὑποκχριταῖς 
ὡς ἀχαίρως αὐτὸν τάσσουσιν. 359 | Bi πρόξενοι γὰρ καλοῦνται οἱ 
ὑποδεχόμενοί τινα. 364 | B κακῶς πέπραχται: ἀντὶ τοῦ" οὕτω 
φανερῶς καὶ ἐναργῶς δυστυχοῦμεν καὶ ἐν κακοῖς ἐσμεν ὡς μηδένα δύνασϑαι 
ἀντιλέγειν ὅτι οὐχ οὕτως ἔχομεν δυστυχίας. 365 |B ἀλλ᾽ οὔτι 
ταύτῃ: ἀλλ᾽ οὐχὶ κατὰ τοῦτο τὸ μέρος, φησί, κακῶς ἔχει τὸ nad” ἡμᾶς, 
καϑὸ πεισϑεὶς ἡμῖν ἀπῆλδε Κρέων. τὸ ταύτῃ οὖν ἀντὶ τοῦ χατὰ ταύτην 
τὴν ὁδὸν καὶ τοῦτον τὸν τρόπον ταῦτα καλῶς πέπραχται. ἢ τὸ ταῦτά 
ὀξυτόνως, τουτέστιν᾽ ἀλλὰ κατὰ τοῦτο τὸ μέρος, καϑὸ πεισθεὶς ἀπῆλϑεν, 
od ταὐτὰ τὰ πράγματα, ἀλλὰ καλλίονα. ἀμφότερα δὲ εἰς ταὐτὸ ἀναστρέ- 
φουσιν. [Β ἄλλως: τὸ ταῦτα πῇ μὲν περισπᾶται, πῇ δὲ ὀξύνεται, 

ὅ ἐστιν᾽ ἀλλὰ χατὰ τοῦτο τὸ μέρος, καϑὸ πεισϑεὶς Κρέων ἀπῆλδεν, οὗ ταὐτὰ 

τὰ πράγματά ἐστιν, ἀλλὰ βελτίονα. BEL | Βε ἀνοίας. 3975 |Β πόσιν 
τ᾽ ἐμόν: πῶς ἐπαγγειλαμένη τὸν Ἰάσονα ἀνελεῖν οὖκ ἀνεῖλεν; ἢ τάχα ἐπεὶ 
ἐλθὼν 6 ἄγγελος μετὰ ϑάνατον Γλαύχης καὶ Κρέοντος ἐϑορύβησεν αὐτὴν 

λέγων χρῆναι τάχιστα φεύγειν᾽ ἔνϑα [1122] καί φησι Μήδεια, φεῦγε, 

ὅδεν οὐκ ἔσχε σχολὴν τοῦτο ἐργάσασθαι. εὐδὺς οὖν καὶ ὃ Ἰάσων παρα- 25 
γίνεται πρὸς αὐτήν. 

3 αὐτῆι Β: em Schw. 16 ταὐτά: ταῦτα Β 20 ταῦτα Β 
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τερον ὑφάψω δῶμα νυμφυκὸν πυρί, 

ϑηχτὸν ὥσω φάσγανον δι’ ἥπατος, 

σιγὴ δόμους ἐσβᾶσ᾽ ἵν’ ἔστρωται λέχος. 

ἀλλ᾽ ἕν τί μοι πρόσαντες" εἰ ληφϑήσομιαι 

π 
2 
" 

δόμους ὑπερβαίνουσα χαὶ τεχνωμένη, 

ϑανοῦσα ϑήσω τοῖς ἐμοῖς ἐχϑροῖς γέλων. 

χράτιστα τὴν εὐθεῖαν, ἦ πεφύχαμεν 

σοφαὶ μάλιστα, φαρμάχοις αὐτοὺς ἕλεῖν. 

εἶεν᾽ 

χαὶ δὴ τεϑνᾶσι᾽ τίς με δέξεται πόλις: 

τίς γἦν ἄσυλον nal δόμους ἐχεγγύους 

ξένος παρασχὼν ῥύσεται τοὐμὸν δέμας: 

oöx ἔστι. μείνασ᾽ οὖν ἔτι σμικρὸν χρόνον, 

ἢν μέν τις ἡμῖν πύργος ἀσφαλὴς φανῇ, 

δόλῳ μέτειμι τόνδς χαὶ σιγῇ φόνον᾽ 

ἣν δ᾽ ἐξελαύνῃ ξυμφορά μ᾽ ἀμήχανος, 

αὐτὴ ξίφος λαβοῦσα, χεὶ μέλλω Bavelv, 

χτενῶ σφε, τόλμης δ᾽ εἶμι πρὸς τὸ χαρτερόν. 

οὐ γὰρ μὰ τὴν δέσποιναν ἣν ἐγὼ σέβω 

μάλιστα πάντων χαὶ ξυνεργὸν εἱλόμην, 

Ἑκάτην μυχοῖς ναίουσαν ἑστίας ἐμῆς, 

χαίρων τις αὐτῶν τοὐμὸν ἀλγυνεῖ κέαρ. 

πικροὺς δ᾽ ἐγώ σφιν χαὶ λυγροὺς ϑήσω γάμους, 

πιχρὸν δὲ χῆδος χαὶ φυγὰς ἐμὰς χϑονός. 

ἀλλ᾽ εἶχ᾽ φείδου μηδὲν ὧν ἐπίστασαι, 

Μήδεια, βουλεύουσα χοὶ τεχνωμένη᾽ 

Som εἰς τὸ δεινόν᾽ νῦν ἀγὼν εὐψυχίας. 

. δρᾶς ἃ πάσχεις; οὐ γέλωτα δεῖ σ᾽ ὀφλεῖν 

τοῖς Σισυφείοις τοῖς 7’ Ἰάσονος γάμοις, 

γεγῶσαν ἐσϑλοῦ πατρὸς Ἡλίου τ᾽ ἄπο. 

ἐπίστασαι DE" πρὸς δὲ καὶ πεφύχαμιεν 

380 

385 

390 

395 

400 

405 
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γυνοῖχες᾽ ἐς μὲν ἔσϑ'λ᾽ ἀμιηχανώταται, 

χαχῶν δὲ πάντων τέχτονες σοφώταται. 

378 ἐφάφω A 880 cf. Σ 382 νόμους Blaydes ὑπεσβαίνουσα 
Housman 384 τὴν σοφίαν (τὴν τέχνην minio sscr.) A: στ. ϑήλειαν 
Fr. Vogel 385 σοφοὶ Dalzel xraveiv V? sscr.: LP 386 πόλις: 
δόμοσ A 888 δέμας τόδε Christ. pat. 890 392 συμφορά A ἀμήχανον 
Verrall 8955 cf. Eupol. Dem.frg.90K. 396 μάλιστα --- ξυνεργὸν om A 
399 σφι A 400 ἐμᾶσ 1. praeter LPB? 401 εἴα 11. praeter LP 
404 cf. Arist. nub. 662 od: καὶ L ὄφλειν ll. 40 τοῖσδ᾽ Herwerden 
407—409 deleuerit Hartung 408 ἐσμὲν 1]. 

ScHoL. 380 | B ὧδε χαλῶς κεῖτα. °  Aldupos σημειοῦται ὅτι 
κακῶς οἵ ὑποχριταὶ τάσσουσιν. ἐπὶ τῶν δύο τὸ σιγῇ δόμους εἰσ- 

Bäoa’ καύσω ἢ σφάξω αὐτούς. | B πρὸς τὸ ἐπελϑεῖν αὐτοῖς χοιμω- 

μένος. 8.84. Β ἢ μηχανῇ σοφαί ἐσμεν. ἐν ποίᾳ; ἐν τῇ τῶν φαρμά- 
χων. κράτιστον, φησί, φαρμάκοις αὐτοὺς χτανεῖν χατὰ τὴν ὁδὸν ἐν ἢ 5 
σοφαὶ πεφύκαμεν μάλιστα, δηλαδὴ τῇ τῶν φαρμάκων. 385 | B σοφοῦ 
ἔστι τὸ τὰ ἀντιπίπτοντα λύειν. 388 | B ῥύσεται: φυλάξει ἢ σώσει 
pe. 889 | B οὐκ ἔστι: ἢ προπετῶς πρᾶξαί τι οὐκ ἔστιν ἢ οὐχ ἔστι 
μοι φίλος οὐδεὶς 6 μέλλων με ὑποδέχεσϑαι καὶ χρύπτειν. 390 | Bröp- 
γος ἀσφαλής: ἀντὶ τοῦ ὀχύρωμα σωτηρίας. καταχρηστικῶς δὲ τὴν 10 
σωτηρίαν πύργον ὠνόμασε παρὰ τὸ τοὺς ὑποδεδραμηχότας ὑπὸ πύργον ἐν 

πολέμῳ σῴζεσϑαι. [Β ἄλλως: ἐὰν μὲν εὕρω ἐχυρὰν καταφυγήν, 
σιωπῇ μετέρχομαι φαρμάκοις τὸν φόνον" ἐὰν δὲ ἐλαύνῃ με fi ἐξορία, τότε 
ξίφος λαβοῦσα χτενῶ σφε φανερῶς, εἰ καὶ ἐμοὶ πρόκειται συναπολέσϑαι 

αὐτοῖς. 392 | B ἀμήχανος: ὅ ἐστι᾿ μὴ παρέχουσα μηχανὴν πρὸς τὸ 15 
καταγοητεῦσαι τοὺς ἐχϑρούς. | Bs ἀβοήϑητος. 4594 | Bi πρὸς τὸ 
ἰσχυρὸν τῆς τόλμης ἔρχομαι, οἷον τολμῶ. 397 | V ὅταν μὲν ἣ τριῶν 
ἡμερῶν, Σελήνη ὀνομάζεται, ὅταν δὲ ἕξ, Αρτεμις, ὅταν δὲ δεκαπέντε, 
κχάτη. | Bi τῆς πατρίδος ἢ τῆς οἰκίας τῆς ἐμῆς. 398 | Bi τὸ ἑξῆς" 

od γὰρ χαίρων τις αὐτῶν. HOO | Bin ἐπιγαμβρία. AOL | Bi ἀλλ᾽ 20 
ἄγς δή, μηδὲν κρύπτε. ταῦτα δὲ πρὸς ἑαυτὴν παραχελεύετα. 410 | Bi τοῖς 
Κορινδίοις, ἀπὸ Σισύφου προπάτορος. λέγει δὲ τῷ Κρέοντι χαὶ τῇ τούτου 

ϑυγατρὶ Γλαύχῃ. | Bi τοῖς περὶ ᾿Ιάσονα καὶ Γλαύκη. 4107 |Β ἐπί- 
στασαι δὲ μηχανὰς μέν τινας, δι᾽ ὧν αὐτοὺς φονεύσεις εἰ δὲ καὶ μὴ 

ἤδεις, ἔχεις αὐτὸ τὸ ἔμφυτον ταῖς γυβαιξὶν εὑρεσίχακον. [Β ἄλλως: 235 v 
γυναῦκές ἐσμεν, ἀντὶ τοῦ" εἰς μὲν τὰ ἀγαϑὰ ἄποροι καὶ οὐχ ἱκαναὶ 

ἐξευρεῖν [{{τὸ αἴτιον]], εἰς δὲ τὰ κακὰ εὔποροι καὶ ἱχαναὶ καὶ ἐξευρητυκαί. 
408 | Bi ἀγαϑὰ μὴ δυνάμεναι βουλεύσασϑαι, κακῶν δὲ πάντων ἐργάστριαι. 

1 sine signo δε] lemmate in B 12 εἰ B: em Wil. 18 πόνον B: 
em Schw. 17 μὲν ἢ Schw.: ἔνι V 25 elyes B:em Wil. 27 [[ ]] Schw. 
τοῦ Αἰήτου (460) latere ratus 28 ἐργαστήρια Bi: em Schw. . 
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ΧΟ. ἄνω ποταμῶν ἱερῶν χωροῦσι παγαί, στρ. 410 

nor δίχα χαὶ πάντα πάλιν στρέφεται. 

ἀνδράσι μὲν δόλιαι βουλαί, ϑεῶν δ᾽ 

οὐχέτι πίστις ἄραρε. 

τὰν δ᾽ ἐμὰν εὔχλειαν ἔχειν βιοτὰν στρέψουσι 415 

od." 

ἔρχεται τιμὰ. γυναικείῳ γένει᾽ 

οὐχέτι δυσχέλαδος φάμα γυναῖκας ἕξει. 420 

μοῦσαι δὲ παλαιγενέων λήξουσ᾽ ἀοιδῶν ἀντ. 

τὰν ἐμὰν ὑμνεῦσαι ἀπιστοσύναν. 

οὐ γὰρ ἐν ἁμετέρα. γνώμα λύρας 

ὥπασΞς ϑέσπιν ἀοιδὰν 425 

410 πηγαί 11. praeter V!Bla.corr. 411 πάλιν πάντα LP 414 ἄρηρε 
Al a.corr. L! 416 στρέφουσι 11. cum Z: em Elmsley 420 φάμαι AV! 
421 λήξουσιν 11.: em Heath ἀοιδὰν V: & sser. V!: ἀοιδᾶν rell. 
422 ὑμνέουσαι V: ὑμνεῦσ᾽ L?: ὑμνοῦσαι Eustath. Il. p. 62 εὐπιστο- 
oövav δ' 424 γγώμᾳ: γενεᾷ sscr. ΒΖ οὔτι γὰρ ἁμετέρᾳ Wecklein 
425 ἔπνευσε Bl: ὥπασε sscr. B? 

ScHoL. #10 | VB ἄνω ποταμῶν: ϑέλει εἰπεῖν ὅτι ἀντέστραπται 
ἢ φύσις᾽ οὐχέτι γὰρ δόλιαί εἰσιν al γυναῖχες, ἀλλ᾿ οἱ ἄνδρες. παροι- 
pie ἐπὶ τῶν εἰς τὸ ἐναντίον καὶ παρὰ τὸ προσῆχον μεταβαλλομένων πραγ- 
μάτων, οἷον᾽ ἀντέστραπται τὰ πράγματα, ὥστε δολίους μὲν καὶ ἐπιψόγους 

φαίνεσθαι τοὺς ἄνδρας, τὰς δὲ γυναῖκας εὐγνώμονας καὶ διχαίας. λέγει δὲ ὅ 

ταῦτα διὰ τὸν Ἰάσονα. ἀντεστράφη, φησίν, N τάξις, καὶ ἄνδρες μὲν 

δόλιοι χαὶ ἄπιστοι γεγόνασι, γυναῖχες δὲ αἱ πρῴην διαβαλλόμεναι ἔνδοξοι 

χαὶ πισταί. ΙΝ ἄλλως: βεβαιῶ, φησίν, ὅτι τῶν ποταμῶν ai πηγαὶ 
ἄνω χωροῦσιν. 412 | VBi ἀνδράσι μὲν δόλιαι βουλαί: ἀντὶ 

τοῦ καὶ τῶν ὅρκων χαταφρονοῦσιν οἱ ἄνδρες. ταῦτα δὲ διὰ τὸν Ἰάσονα 10 

λέγει, διὰ τὸ παραβῆναι τὰς συνϑδήκας τὰς πρὸς τὴν Μήδειαν. εἰς δὲ 

τὸ τὴν ἐμὴν βιοτὴν ἔχειν εὔχλειαν μεταβάλλουσιν ai φῆμαι, οἷον ἀντιστρέ- 
φουσιν ὥστε τὴν ἐμὴν βιοτὴν ἔχειν εὔκλειαν. τὸ δὲ ἐμήν κατὰ κοινοῦ 
εἴρηκεν, οὐ δ ἑαυτὴν μόνην. | V ἄλλως: λείπει τὸ εἰσί. ϑέλει δὲ 
εἰπεῖν ὅτι ἀντέστραπται ἣ φύσις᾽ οὐκέτι γὰρ ai γυναῖκες δόλιαί εἰσιν. 16 

AUS | B τὸ δὲ ἑξῆς τὰν δ᾽ ἐμὰν βιοτάν. 6 δὲ νοῦς 6 λόγος ἀντιστρέφεται, 
ὅτι ἄπιστοι μὲν οἱ ἄνδρες, πισταὶ δὲ αἱ γυναῖκες, καὶ ἐροῦσι πάντες τὸν 
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ἡμέτερον βίον, τουτέστι τὴν γυναικείαν φύσιν, εὐκλεεστέραν εἶναι. [Βτὰν 
δ᾽ ἐμὰν εὔκλειαν: ἐκ τῶν κατὰ τὴν Μήδειαν ἀδικημάτων ἐπελεύσονται 
τιμαὶ τῷ γυναικείῳ γένει, τῶν μὲν ἀνδρῶν ἀδίκων ἀποδειχϑέντων, τῶν δὲ 20 
γυναικῶν ἔμπαλιν δικαίων. οὐκέτι γὰρ ῥηϑήσεται τὸ οὐ δεῖ πιστεύειν γυναιχί. 

χαϑόλου οὖν λέγει ὅτι ἀντέστραπται τὰ πράγματα διὰ τὸ δολίους μὲν καὶ 
ἐπιψόγους φαίνεσθαι τοὺς ἄνδρας, τὰς δὲ γυναῖκας εὐγνώμονας καὶ δικαίας. 

ταῦτα δὲ λέγει διὰ τὸν Ἰάσονα. 422 |B τὰν ἐμὰν ὑμνεῦσαι 
ἀπιστοσύναν: ὅτι ἐπὶ καχοῦ τὸ ὑμνεῦσαι. Μοῦσαι δὲ παλαι- 35 

γενέων, λοιπὸν δέ, φησίν, αἱ Μοῦσαι, ai τοὺς παλαιγενεῖς ἄνδρας τοὺς 
σοφοὺς παρορμήσασαι διασῦραι τὸ γυναικεῖον ἔϑνος, λήξουσι τῶν ἀοιδῶν τῶν 

vud ἡμῶν, ἐν αἷς ὡς ἄπιστοι διαβεβλήμεϑα. τουτέστιν᾽ οὐκέτι τοῖς 
ποιηταὶς ἐμπνεύσουσι τὸ καϑ' ἡμῶν τι λέγειν. ἢ Μοῦσαι παλα":- 
γενέων, τὰ ποιήματα τῶν πάλαι σοφῶν ποιητῶν, τουτέστι" τὰ δὲ eipn- 30 
μένα τοὺς πάλαι σοφοὶς ad ἡμῶν χαὶ ἐν οἷς ποιήμασι διαβεβλήμεϑα ὡς 
ἄπιστοι, ταῦτα σχολάσει χαὶ λῆρος εἶναι νομισδήσεται, ἵν ἦ τὸ λήξουσιν 

ἀντὶ τοῦ παύσονται καὶ ἀφανισθήσονται. 424 8 οὐ γὰρ ἐν ἁμε- 
τέρᾳ γνώμᾳ: οὐ καϑ᾿ ἡμετέραν, φησί, γνώμην οὐδὲ ὡς ἡμῖν, ταῖς 
γυναιξίν, ἀρέσκει, ἐδωρήσατο τοῖς ἀνδράσιν ἐξ ἀρχῆς 6 ᾿Απόλλων τὸ δύνα- 35 
dar λέγειν. ἔδει γὰρ καὶ τῇ yuvamelg φύσει τοῦτο δεδωρῆσϑαι, καὶ τάχα 

ἂν πολλαὶ ποιήτριαι γενόμεναι ἑαυτὰς μὲν ὑμνήσαμεν, τοὺς ἄνδρας δὲ 
ἐφέγομεν. ἢ τὸ ἐν ἡμετέρᾳ γνώμῃ ἀντὶ τοῦ᾽ τῇ γυναικείᾳ φύσει οὐ 
δέδωκεν 6 ̓ Απόλλων, ἤτοι ἡμῖν ταῖς γυναιξίν, τὸ δύνασϑαι λέγειν. τὸ αὐτὸ 

δὲ δηλοῦται. [Β ἄλλως: οὐ γὰρ ἐν ἡμετέρᾳ γνώμῃ τὴν τῆς λύρας 40 
ϑέσπιν ἀοιδὴν ἐδωρήσατο ὃ ᾿Απόλλων, οἷον᾽ οὗ δυναταί ἐσμεν ἡμεῖς αἱ 
γυναῖχες ποιήματα γράφειν, ἐπεὶ τάχα ἂν ai γυναῖκες ἀντεκωμῴδουν τοὺς 

ἄνδρας, τὴν δὲ ἑαυτῶν φύσιν ἐπήνουν, κατὰ τὸν τοῦ λέοντος μῦϑον [Aesop. 63]. 
λέων γὰρ ἰδὼν λέοντα ὑπὸ ἀνδρὸς ἀγχόμενον ἐν γραφῇ, eimev' χαὶ ἡμεῖς 
εἰ ἤδειμεν γράφειν ἢ πλάσσειν, ἔμπαλιν ἂν οἱ ἄνϑρωποι ἐτίϑεντο ἀγχόμενοι 45 
ὑπὸ τῶν λεόντων. | Bi παρὰ τὸν τοῦ λέοντος μῦϑον. ϑείαν καὶ 

δϑαυμαστήν. περιφραστικῶς τὴν ἀοιδήν, παρόσον ἴσως χἂν ἐν λύρᾳ 

ἐλέγετο μέλη ὄντα. 

17 οὔ Β 1 ϑέλει--- 2 ἄνδρες ΙΝ 25 cf. Zenob. 2, 56 Hesych. 
Suid.s.u, 2.5 παροιμία δὲ τοῦτο Β 8 τὰ ἐναντία 6 φησὶν Β: δὲν 
σύνταξις V 7 ἔνδοξοι post δὲ 8. καὶ πισταί om V βεβαίωσ V: 
em Schw.: βεβαιωτικῶς Reitz.: βεβαίως (ὅτι deleto) Wil. 9 ante hoc 

1 alterum ἀνδράσι μὲν δόλιαι habet V Alss μετ. δὲ ai φ. εἰσ τὸ 
τὴν --εὔχλειαν 18 εὔχλειαν ἔχειν Bi 18 τὸ --- 14 pöwmvomBi 1 ἀπέ- 
στραπται V 10 οὐδὲν ὧσ Β: em Schw. ἀναστρέφεται B: em Schw. 
22 λέγεται B: em Wil. ἀνέστραπται Β 245 cf. Tim. lex. Plat. s. u. 
ὑμνοῦσιτι 205 παλαιγενεῖσ B: em Schw. 47 χἂν Wil.: καὶ Bi 



44 EVRIPIDIS MEDEA 

ri Φοῖβος, ἁγήτωρ μελέων᾽ ἐπεὶ ἀντάχησ᾽ ἂν ὕμνον 

ἀρσένων γέννα᾽ μαχρὸς δ᾽ αἰὼν ἔχει 
πολλὰ μὲν ἁμετέραν ἀνδρῶν τε μοῖραν εἰπεῖν. 480 
σὺ δ᾽ Ex μὲν οἴκων πατρίων ἔπλευσας στρ. 
μαινομένα χραδία, διδύμους ὁρίσασα πόντου 
πέτρας" ἐπὶ δὲ ξένα 

ναίεις χϑονί, τᾶς ἀνάνδρου 485 

χοίτας ὄὀλέσασα λέχτρον, 

τάλαινα, φυγὰς δὲ χώρας 

ἄτιμος ἔλαύνῃ. 

βέβαχε δ᾽ ὅρχων χάρις, οὐδ᾽ ἔτ᾽ αἰδὼς ἄντ. 
Ἑλλάδι τὰ μεγάλα μένει, αἰϑερία δ᾽ ἀνέπτα. 440 

σοὶ δ᾽ οὔτε πατρὸς δόμοι, 
δύστανε, μεϑορμίσασϑαι 
μόχϑων πάρα, τῶν τε λέχτρων 

ἄλλα βασίλεια χρείσσων 
δόμοισιν ἐπέστα. 445 

IA. οὐ νῦν κατεῖδον πρῶτον ἀλλὰ πολλάχις 
τραχεῖαν ὀργὴν ὡς ἀμήχανον χακχόν. 

σοὶ γὰρ παρὸν γὴν τήνδε χαὶ δόμους ἔχειν 
χούφως φερούσῃ χρεισσόνων βουλεύματα, 
λόγων ματαίων οὕνεχ᾽ ἐχπεσῇ χϑονός. 450 

χἀμοὶ “μὲν οὐδὲν πρᾶγμα μὴ παύσῃ ποτὲ 

λέγουσ᾽ Ἰάσων ὡς κάχιστός ἐστ᾽ ἀνήρ᾽ 

ἃ δ᾽ εἰς τυράννους ἐστί σοι λελεγμένα, 
πᾶν χέρδος ἧἣγοῦ ζημιουμένη φυγῇ: 

χἀγὼ μὲν ἀεὶ βασιλέων ϑυμουμένων 455 

ὀργὰς ἀφήρουν καί σ᾽ ἐβουλόμην μένειν" 

σὺ δ᾽ οὐκ ἀνίεις μωρίας, λέγουσ᾽ ἀεὶ 
χαχῶς τυράννους τοιγὰρ ἐχπεσῇ χϑονός. 

ὅμως δὲ χἀκ τῶνδ᾽ οὐχ ἀπειρηχὼς φίλοις 

ἥχω, τὸ σὸν δὲ προσχοπούμενος, γύναι, 460 

426 ἀγήτωρ VP ἀντάχησαν sim 1].: interpret. est Scaliger (cf. 2) 
427 ὕμνοισ V: yo. ὕμνον ΒΥ sscr.: ὕμνον sser. οἱ Β΄: ὕμνοι Eustath. Il. 



a un u 

Ἐ 

EIER BESERN N ni, 

ESEZEBERZEL ZEHNDER 7 

we? 

SCHOLIA 45 

p. 634 429 yo. γέννα A! ὁ μαχρὸ AB 431 πατρώων ll.: em Aldina 

433 διδύμασ AVP 484 ξείνᾳ 1]. : em Aldina 438 ἐλαύνει 1]. 439 οὐδέ 
τ 11. praeter 1.1] 440 μίμνει ALP 448 παρα A: παρὰ 1, τῶνδς ll.: 
em Elmsley: σῶν τε Porson 444 ἀλλὰ 1l.: em Heath 445 δόμοισ 11. 
praeter ABL! ἐπέστη AB: ἀνέστη V: ἐπανέστη Nauck 448 τήνδε 
iv A 460 ἐχπεσεῖν A: ἐχπεσεῖ L! 451 μὴ od Sauppe 452 ’Idoov 
Elmley 454 φυγὴν A 455 αἰεὶ L 459 φίλος Lacon 460 τὸ 
σόν ye P 

ScnoL. 426 | B ἐπεὶ ἀντάχησαν: ταῦτα εἰς τὰ “Horödou καὶ 
ὍὉμήρου [opp- 375] ᾿ ὃς δὲ γυναικὶ πέποιϑες καὶ [λ 456] ᾿ἐπεὶ οὐκέτι πιστὰ 
γυναιξί. συμβήσεται δὲ (dv) τῷ μετὰ ταῦτα πολλῷ χρόνῳ τάς τε γυναϊΐκας 
χατειπεῖν τῶν ἀνδρῶν καὶ τοὺς ἄνδρας χατὰ τῶν γυναικῶν, καὶ οὐκέτι 

μόναι γυναϊκες βλασφημηϑήσονται. ἢ οὕτως " οἱ ὕμνοι τῶν μελῶν ἀντήχησαν 

ἂν πρὸς τοὺς ἄνδρας, ἀντεκωμῴδησάν τε καὶ ἀντιδιέβαλον ἄν, εἰ ὃ ̓ Απόλλων 
ἐδωρήσατο ταῖς γυναιξὶ τὸ ζδύνασϑαι» λέγειν. 430 | B τὴν ἡμῶν 
μοῖραν καὶ τῶν ἀνδρῶν. μοῖραν δέ, τὴν μερίδα. ἀντὶ τοῦ συμβαίνει 

var ἀλλήλων εἰπεῖν ἄνδρας καὶ γυναῖκας (Ev) τῷ χρόνῳ. 432 | Bs ὑπὸ 
τοῦ ἔρωτος. 433 | B ἀντὶ τοῦ διαστείλασα καὶ διεξελϑοῦσα τὰς 
Συμπληγάδας. ἤτοι διαπλεύσασα καὶ διελϑοῦσα, παρόσον δύο τινῶν 

ὑποκειμένων 6 διὰ μέσου γινόμενος ἑκάτερον δρίζει. καὶ Ἡρόδοτος ὑδείξειεν 
δεξιὰ μὲν δρίζων. ἀεὶ γὰρ 6 μέσος τινῶν γινόμενος διορίζει τὸν μὲν ἔνϑεν, 

τὸν δὲ ἔνθεν. 439 | Be ἀπόλωλε. .Β παρὰ τὰ Ἡσιόδου [opp. 198] 
“λευχοῖσιν φαρέεσσι καλυψαμένα Αἰδὼς καὶ Νέμεσις". 44 | Bs λείπει 
τὸ πάρεισιν. 444 | Bez ἣ Γλαύκη. 445 | Bi ἐπῆλθε τῷ ἀνδρί. 
οἴκου γὰρ σύστασις ὁ ἀνήρ. 44 | Bi σχληρὰν τὴν σὴν ὀργήν. | 
ΒΕ ἄμαχον. 449 | Bs ἀνεμπαϑῶς εὐχερῶς. | Bi ἀντὶ τοῦ 
χρατούντων᾽ χρατεϊ γὰρ γυναικὸς ὁ ἀνὴρ χαὶ κατὰ τοῦτο χρείττων ἐστὶν 

ὑποτεταγμένην ἔχων τὴν γυναῖχα. κρειττόνων οὖν, ἀντὶ τοῦ χρείττονος᾽" 
πληϑυντιχκὸν ἀντὶ ἑνικοῦ, ἐπὶ αὐτοῦ τοῦ ᾿Ιάσονος. 451 | B κἀμοὶ μέν, 
φησίν, οὐδὲν μέλει περὶ ὧν ἂν λέγῃς ar’ ἐμοῦ ὑπὲρ ὧν δὲ κατὰ τοῦ 
βασιλέως τετόλμηκας εἰπεῖν, ἀγάπα φυγὴ ζημιουμένη καὶ μὴ μείζονι κακῷ 
περιπίπτουσα. οἷον ἐπικερδὲς ἡγοῦ τὸ φυγῇ ζημιοῦσθαι μόνον καὶ μὴ 

μείζονι περιπεσεῖν αἰκίᾳ διὰ τὰ εἰς τοὺς τυράννους εἰρημένα σοι δύσφημα. 
4533 | Bi λείπει ἡ διά. 459 | Β ὅμως δέ, καίπερ σοῦ βλασφημησάσης 
με καὶ ans διαϑεμένης τὰ κατὰ σὲ καὶ μελλούσης ἐχβάλλεσϑαι τῆς 

πόλεως, οὖχ, ὑπερηφανῶ, ἀλλ᾽ ἦλθον πρὸς σέ, οὐ παντελῶς ἀπεγνωχὼς τὴν 

πρὸς σὲ φιλίαν. | Bi οὐκ ἀπαρνούμενος τοὺς φίλους. 

3<»Schw. 7T<)Wi. 9.) Schw. 125 locus corruptus 
uidetur esse 15 χαλυψαμένη B 28 φυγὴν B 
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ὡς μήτ᾽ ἀχρήμων σὺν τέκνοισιν ἐχπέσῃς 

"τ᾽ ἐνδεής του πόλλ᾽ ἐφέλχεται φυγὴ 

χκαχὰ ξὺν αὑτῇ. καὶ γὰρ εἰ σύ με στυγεῖς, 

οὐχ ἂν δυναίμην σοὶ χαχῶς φρονεῖν ποτε. 

ΜΗ. ὦ παγχάχιστε, τοῦτο γάρ σ᾽ εἰπεῖν ἔχω 
γλώσσῃ μέγιστον εἰς ἀνανδρίαν χακχόν, 

ἦλθες πρὸς ἡμᾶς, ἦλθες ἔχϑιστος γεγώς; 

[[ϑεοῖς τε χἀμοὶ παντί 7’ ἀνθρώπων γένει :]] 

οὔτοι ϑράσος τόδ᾽ ἐστὶν οὐδ᾽ εὐτολμία, 

φίλους κακῶς δράσαντ᾽ ἐναντίον βλέπειν, 

ἀλλ᾽ ἣ μεγίστη τῶν ἐν ἀνθρώποις νόσων 

πασῶν, ἀναίδε εὖ δ᾽ ἐποίησας μολών, 

ἐγώ τε γὰρ λέξασα χουφισϑήσομαι 

ψυχὴν χαχῶς σε χαὶ σὺ λυπήσῃ χλύων. 

ἐχ τῶν δὲ πρώτων πρῶτον ἄρξομαι λέγειν. 

ἔσωσά 0, ὡς ἴσασιν Ἑλλήνων ὅσοι 

ταὐτὸν συνεισέβησαν ᾿Αργῷον σχάφος, 

πεμῳφϑέντα ταύρων πυρπνόων ἐπιστάτην 

ζεύγλαισι καὶ σπεροῦντα ϑανάσιμον γύην᾽ 

δράχοντά ϑ᾽, ὃς πάγχρυσον ἀμπέχων δέρας 
σπείραις ἔσῳζε πολυπλόχοις ἄυπνος ὦν, 

χτείνασ᾽ ἀνέσχον σοὶ φάος σωτήριον. 

αὐτὴ δὲ πατέρα ao δόμους προδοῦσ᾽ ἐμοὺς 

τὴν Πηλιῶτιν εἰς Ἰωλκὸν ἱκόμην 

σὺν σοί, πρόϑυμος μᾶλλον ἢ σοφωτέρα" 

Πελίαν τ᾽ ἀπέχτειν᾽, ὥσπερ ἄλγιστον ϑανεῖν, 

4625 πόλλ᾽ — αὑτῇ spuria iudicat Kirchhoff 463 αὑτὴ L: αὐτῇ 

465 

470 

475 

480 

485 

rell. 
464 σοὶ: σὺν Patakis 466 del Prinz: exh. Σ ἀναίδειαν Wyttenbach 
468 e u. 1324 huc retractum uidit Brunck 469 οὔτι LP cum Herodian. 
περὶ ἀχυρολ. Boisson. anecd. 3 p. 268 470 ἔναντα προσβλέπειν Wecklein 
βλέπειν; A 471 καλλίστη A #75 τῶνδε VL 476 cf. Plat. ἕορτ. 30 
Eubul. 26 479 ζεύγλῃσι LP: ζεύγνί.-.1αισι A 480 δ᾽ VP ἀμφέπων 
Aldina δέροσ LV? sscr. 484 πηλιώτην V 
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»Scnor. 461 Be πένη. 4629 | BE τινός. | Bi ἐπάγεται 
ἐπισύρεται. 465 | B ὦ παγκάκιστε: τοῦτο γὰρ εἰπεῖν ἔχω σοι 
Ἰλώσσῃ μέγιστον κακὸν διὰ τὴν ἀσϑένειαν τὴν ἐμήν᾽ γυνὴ γάρ εἰμι καὶ 
ἀσϑενής, μὴ δυναμένη χερσὶν ἐπιτιμωρήσασϑαι. διὸ τῇ διὰ τοῦ στόματος 
κατηγορίᾳ κολάζω σε. ἣ εἰς ἀντὶ τῆς διά, δι’ ἀνανδρίαν. τοῦτο δέ 
φησιν ὡς μὴ δυνηδέντος αὐτοῦ χωρὶς αὐτῆς ἀνύσαι τὸν ἄϑλον. οὗτος γάρ, 
6 ᾿Ιάσων, ἀποσταλεὶς παρὰ τοῦ «Πελίου» ἀνείλετο τὸ χρυσοῦν δέρας 
ἀπὸ τῶν Κόλχων διὰ φαρμάχων τινῶν τῆς Μηδείας, ἐρασϑείσης αὐτοῦ. 

466 | B ἤτοι ὡς ϑυμουμένη ἄνανδρον αὐτὸν ἀποχαλεῖ᾽ τῶν γὰρ λοιδορου- 
μένων οἰκεῖον καὶ τὰ μὴ προσόντα πολλάκις προφέρειν. ὀνειδίζει δὲ αὐτῷ 
ἀσϑένειαν ὡς μὴ δυνηϑέντι ἄνευ αὐτῆς ἀνύσαι τοὺς ἄϑλους. 469 | B οὐ 
ϑράσος ἐστὶ κακῶς φίλους δράσαντα ἐναντίον βλέπειν ἀλλὰ μᾶλλον ἀναίδεια. 

τινὲς δὲ ἐπιλαμβάνονται Εὐριπίδου, ὡς καχῶς εἰρηκότος" τὸ γὰρ ϑράσος 

ἔδει μᾶλλον εἰπεῖν ϑάρσος. διαφέρει γὰρ ὡς ἀρετὴ κακίας τὸ μὲν γὰρ 

ἐπὶ κακοῦ nat ῥιψφοκινδύνου τάσσεται, τὸ δὲ ἐπὶ ἀγαϑοῦ. ὅδεν οἱ παλαιοὶ 

αὐτὸ διώρισαν οὕτως, ὅτι ϑάρσος μὲν τὸ τὴς ψυχῆς παράστημα μετὰ λογισμοῦ, 

ϑράσος δὲ ἣ ἀλόγιστος ὁρμή. 4 π8 |Βὶ τὸ Sic‘ λέξασα καχῶς σε 
κουφισϑήσομαι τὴν φυχὴν καὶ σὺ ἐπακούων λυπηϑήσῃ᾽ “οἷδε γάρ᾽, φησί τις 
σοφός, nat νεφέλη τὸν ὄμβρον ἀποβαλοῦσα κουφίζεσϑαι χαὶ ψυχὴ τὰ 

ἑαυτῆς ἐξηγουμένη κακὰ ἐλαφρύνεσϑαϊ. A753 |B ἐκ τῶν δὲ πρώ- 
τῶν: ἀπὸ τῶν πρώτων δὲ εὐεργεσιῶν προχατάρξομαι νυνί. πρῶται 

δὲ εὐεργεσίαι ai ἐπὶ Σχυϑίᾳ, ὅτε ὃ Ἰάσων παρὰ τοῦ Αἰήτου ἐχτελέσαι 
τοῦτον τὸν ἄἅδλον χελευσϑείς, τὸ σιδηραῖς ζεύγλαις τοὺς πυριπνόους ζεῦξαι 

». 5 

βόας καὶ σπεῖραι τοὺς δραχοντείους ὀδόντας, δ αὐτῆς τοῦτο ἐξετέλεσεν. 
420 |B ἔσωσά σ᾽ ὡς ἴσασιν: πλεονάζει ὅ στίχος τῷ δ. ὅϑεν zul 
Πλάτων ἐν ταῖς ἝἭ.ορταῖς φησιν [frg. 307" “ἔσωσας ἐκ τῶν σΐγμα τῶν Εὐρι- 
πίδου. καὶ Εὔβουλος ἐν Διονυσίῳ [frg. 26]: "Edpıntdou δ᾽ “ἔσωσά σ᾽, ὡς 
ἴσασιζν “Ἑλλήνων ὅσοι" χαὶ “παρϑένε εἰ σζώσαιμι 0’) ἕξεις μοι χάριν" 
nal τοῖς ἐμοῖσιν ἐγγελῶσι πήμασι τὰ σΐγμα συλλέξαντες, ὡς αὐτοὶ σοφοί. 

AS2 | Bs ἀνέτειλά σοι. A484 | Bi Θεσσαλικήν. Ιωλκὸς δὲ πατρὶς 
Ἰάσονος. | V man. recentiss. Ἰωλχὸς ὄνομα χώρας. εἶπε δὲ Πηλιῶ- 
τιν πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῆς ἑτέρας ᾿Ιωζλχοῦ» τῆς κατὰ τὴν Λάμψαχον. 
A485 | B ἀντὶ τοῦ" ἔρωτι μᾶλλον τῷ πρὸς σὲ νιχωμένη ἢ μετὰ λογισμοῦ 
τι πράττουσα. 

1 Πελίου om Β 8 μηδείασ ὧσ Β 10 προσφέρεν Β 1855 cf. 
etym. Gud. p. 255, 27 Herod. de impr. dict. p. 318,9 Nauck 17 öpun 
Wil.: τόλμηΒ 20 τὸ Β 26 σιγμάτων Β: explic.Porson 27 δ᾽ deleuerit 
Schw., qui Εὐριπίδου ad ea quae praecedebant retiulerit 28 Φν 
Schw. παρνεύεισ sscr. ὃ B Eurip. -Andromedae frg. (129) agnouit 
Markland 29 ἀγγελοῦσι B: em Porson δδράμασι ci Wil., Dionysium 
ipsum loqui ratus: παίγμασι ci Schw. 

25 
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ΠῚ παίδων Im αὐτοῦ, πάντα δ᾽ ἐξεῖλον φόβον. . ‘ 

x ταῦϑ᾽ 09° ἡμῶν, ὦ χάχιστ᾽ ἀνδρῶν, παϑὼν 

προύδωχας ἥμᾶς, χαινὰ δ᾽ ἐχτήσω λέχη, 

παΐδων γεγώτων᾽ εἰ γὰρ ἦσϑ᾽ ἄπαις ἔτι, 490 

συγγνώστ᾽ ἂν ἦν σοι τοῦδ᾽ ἐρασϑῆναι λέχους. 

ὅρχων δὲ φρούδη πίστις, οὐδ᾽ ἔχω μαϑεῖν 

εἰ ϑεοὺς νομίζεις τοὺς τότ᾽ οὐχ ἄρχειν ἔτι, 

ἢ καινὰ χεῖσϑαι Deo’ ἀνθρώποις τὰ νῦν, 

ἐπεὶ σύνοισϑά γ᾽ εἰς ἔμ᾽ οὐκ εὔορχος ὦν. 495 
φεῦ δεξιὰ χεὶρ ἧς σὺ πόλλ᾽ ἔλαμβάνου, 

ao τῶνδε γονάτων, ὡς μάτην χεχρώσμεϑα 

χαχοῦ πρὸς ἀνδρός, ἐλπίδων δ᾽ ἡμάρτομεν. 
ἄγ᾽, ὡς φίλῳ γὰρ ὄντι σοι χοινώσομαι, 
δοχοῦσα μὲν τί πρός γε σοῦ πράξειν καλῶς; 500 

ὅμως δ᾽ ἐρωτηϑεὶς γὰρ αἰσχίων φανῇ — 
νῦν ποῖ τράπωμαι; πότερα πρὸς πατρὸς δόμους; 

οὗς σοὶ προδοῦσα χαὶ πάτραν ἀφιχόμην ; 

ἢ πρὸς ταλαίνας Πελιάδας; καλῶς γ᾽ ἂν οὖν 

δέξαιντό μ᾽ οἴχοις ὧν πατέρα χατέχτανον. 505 

ἔχει γὰρ οὕτω᾽ τοῖς μὲν οἴκοθεν φίλοις 

Pu ἐχϑρὰ καϑέστηχ᾽, οὃς δέ m οὐκ ἐχρῆν καχῶς 

ABV δρᾶν, σοὶ χάριν φέρουσα πολεμίους ἔχω. 
LP τοιγάρ με πολλαῖς μακαρίαν ἀν Ἑλλάδα 

ἔϑηχας ἀντὶ τῶνδε ϑαυμαστὸν δέ σε 510 

ἔχω πόσιν καὶ πιστὸν ἣ τάλαιν᾽ ἐγώ, 

εἰ φεύξομαί γε γαῖαν ἐχβεβλημένη, 

ah φίλων ἔρημος, σὺν τέχνοις μόνη μόνοις; 

χαλόν γ᾽ ὄνειδος τῷ νεωστὶ νυμφίῳ, 
πτωχοὺς ἀλᾶσϑαι παῖδας ἥ τ᾽ ἔσωσά σε. 515 

ὦ Ζεῦ, τί δὴ χρυσοῦ μὲν ὃς κίβδηλος ἢ 

Tenphpl ἀνδρώποισιν ὥπασας σαφῆ, 

ABV ἀνδρῶν δ᾽ ὅτῳ χρὴ τὸν χαχὸν διειδέναι, 
LP 

οὐδεὶς χαραχτὴρ ἐμπέφυχε σώματι; 
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ΧΟ. δεινή τις ὀργὴ καὶ δυσίατος πέλει, 520 
ὅταν φίλοι φίλοισι συμβάλωσ᾽ ἔριν. 

481 59 αὑτοῦ Elmsley τ᾽ LPZE dönov LP: B!im (ef. 2) 
489 τ᾽ Wecklein 491 συγγνώστ᾽ ἄν σοι Pt: συγγνωστὸν ἣν σοι AVB 
493 εἰ Reiske: 4 vie: rel. γομίζω schol. Aeschin, p. 350 Sch. 
494 ϑέσμ(᾽ ἐν VB 498 ἐλπίδοσ ὃ A 500 cf. 2 501 δ᾽ om ΑΥ̓͂ 
503 χαὶ: σὴν Weil 504 τ᾿ AV. τὰ νῦν Β: γὰρ ἂν Wecklein 505 πα- 
sep ἀπέχτανον A 507 oo A 509 ἀν᾽ ἑλλάδα B: ἑἕλλάδα Herod. ap. 
Walz. 8, 590: καϑ᾽ ἑλλάδα ΑΝ": ἑλχηνίδων͵ LP. W ne) cum Alexandr. 
de schem. ap. Walz. 3, 451 511 καὶ πιστὸν: καὶ σεμνὸν Alexander l.c.: 
χ σεπτὸν Nauck: κἄπιστον üncredibilem’ Verrall 512 ἣ Elmsley yeHaun. 
et cod. Haun. Herod. l.c.: τε AVB: δὲ LP: δὴ Hartung 513 φίλων: 
δόμων Herodian. μόνοις μόνη Herod. u.1. wevorz II? 514 τῷ... νυμφίῳ 
Β: τῶν. μον u AV!:L(?) ı bis sser. V?: τῶν. . γυμφίω, P 516 ἣν 
Clem. strom. 6,265 Stob. 2, 16: probat Hartung 518 χρῆν L'A! 

ScnoL. A8%@ |B πάντα δ᾽ ἐξεῖλον: ἀντὶ τοῦ ἐπόρϑησα. ἐὰν 
δὲ φόβον γράφηται, ἐξεῖλον ἀντὶ τοῦ διέφϑειρα καὶ ἠφάνισα. | Bi γρά- 
φεται δόμον. 494 | Bs νόμιμα. 496 | Bi παραχαλῶν δηλο- 
νότι. 492) Bi παρεχκλήϑημεν καταχρωσϑέντες καὶ σχεδϑέντες. ol γὰρ 
ἱχετεύοντες τῶν γονάτων. ἐφάπτονται. 500 | Bi γράφεται δοκοῦσα 
ur τι πρός. | B ἀντὶ τοῦ οὐδὲν προσδοχῶσα παρὰ σοῦ πράξειν 

χαλῶς. ταῦτα δὲ ἐν Aber προενεχτέον᾽ φέρε, φησίν, ὡς φίλῳ σοι δια- 
λεχϑῶ, καίτοι προσδοχῶσα τί πράξειν καλόν; χαὶ διαλεγομένη ὡς οὐδὲν 

ὠφελήσοντί με, ὅμως ἐρωτήσω. οὕτω γὰρ ἂν πικροτέρως ἐλεγχϑείης οὐδὲν 

ἔχων πρὸς ἔπος ἀποχρίνασϑαι. διαστῆσαι δὲ δεῖ κατὰ ἀνάγνωσιν τὸ τί, ἐχ 
δὲ τῆς ὑποχρίσεως ἐμφαίνειν τὸ οὐδέν [{τ|]]. παδητικὴν δὲ ὑπόχρισιν 
δηλοὶ τὸ Ti’ καίτοι γε τί δοκοῦσα πράξειν παρὰ σοῦ. 504 | Bi τὰς 
τοῦ Πελίου duyarspac. 506 | Bi τοῖς συγγενέσι, τῷ πατρὶ καὶ τῇ 
μητρί. 514 | Bi κλέος δόξα ἔπαινος. 515 | Bi καὶ ἐμὲ ἀλᾶσϑα! 
ἥτις ἔσωσά σε. 516 | Bi ἀδόκιμος φαῦλος. 517 | Bi σημεῖα γάρ 
ἐστι τοῦ χαλοῦ καὶ τοῦ χακοῦ χρυσοῦ. 518 | Bi ὃ χρυσὸς δοκιμάζεται 
πυρὶ καὶ Ad, τοῖς δὲ ἀνδρώποις οὐδὲν σημεῖον ἐνυπάρχει", ὅϑεν ἐπιγνω- 

σϑῆναι δύνανται. | B& διαγνῶναι. 520 | B δεινή τις ὀργή: 

ἢ διστιχία τοῦ χοροῦ ἐστι. χατὰ δὲ τούτους {τοὺς χρόνους» ἤδη τὰ τῶν 
χορῶν ἠμαύρωτο. τὰ μὲν γὰρ ἀρχαῖα {δράματαν διὰ τῶν χορῶν ἐπετελεῖτο. 

ὅδεν χαὶ Εὔπολίς φησι [frg. 3637" “τί χορὸς οὗτος κλαίειν εἴπωμεν πυρανν ”. 
ἵν᾽ ἢ κατ᾽ αὐτὰ ἰαμβεῖα δύο. 

7 moooeventiov Β 8. ὡς Wil.: χαὶ B 11 ἐμφαίνει B: em Schw. 
[[ ]] Schw. 19 δυστυχία B: em Elmsley 20 ἠμαύρωτε B: em G. Her- 

mann 21 πυρανὶ B! α ex ὦ corr. lac. statuit Schw. 22 xad’ αὑτὰ Wil. 
ἰαμβία δύοι κρασπέδοισ B 

Diehl, Euripides Medea. 4 
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IA. δεῖ μ΄, ὡς ἔοικε, μὴ κακὸν φῦναι λέγειν, 

ἀλλ᾽ ὥστε ναὸς χεδνὸν οἰχχοστρόφον 

ἄχροισι λαίφους κρασπέδοις ὑπεχδραμεῖν 
τὴν σὴν στόμαργον, ὦ γύναι, γλωσσαλγίαν. 525 

᾿ ἐγὼ δ᾽, ἐπειδὴ καὶ λίαν πυργοῖς χάριν, 

Κύπριν νομίζω τῆς ἐμῆς ναυχληρίας 

σώτειραν εἶναι ϑεῶν τε χἀνθρώπων μόνην. 

σοὶ δ᾽ ἔστι μὲν νοῦς λεπτός, ἀλλ᾽ ἐπίφϑονος 

λόγος διελθεῖν, ὡς Ἔρως σ᾽ ἠνάγχασε 530 

τόξοις ἀφύχτοις τοὐμὸν ἐχσῶσαι δέμας. | 
ἀλλ᾽ οὖκ ἀχριβῶς αὐτὸ ϑήσομαι λίαν᾽ 

ὅπῃ γὰρ οὖν ὥνησας, οὐ χαχῶς ἔχει. 

μείζω γε μέντοι τῆς ἐμῆς σωτηρίας 
εἴληφας ἢ δέδωχας, ὡς ἐγὼ φράσω. 585 

πρῶτον μὲν Ἑλλάδ᾽ ἀντὶ βαρβάρου χϑονὸς 

γαῖαν χατοιχεῖς καὶ δίχην ἐπίστασαι 

γόμοις TE χρῆσϑαι μὴ πρὸς ἰσχύος ϑράσει᾽ 

523 νηὸσ LP: sscr. V! 526 ἐπεὶ σὴν Nauck 5275 ow 
ναύκληρον Nauck. cf. Σ 531 πόνων ἀφύχτων LIPX: V® (sser.): 
ἀφύχτοις Verrall: τόνῳ σ᾽ ἀφύχτῳ (σ᾽ 530 omisso) Murray ὅ82 αὐτὰ ir 
533 οὖν om AP! 534 τῇδ᾽ ἐμῇ σωτηρίᾳ Prinz: ταῖς ἐμαῖς ee 

ei Murray 587 καὶ 11.: ἣ Usener ἐπίσταται Usener 588 une 
Herwerden dpdoa Σ u. in χάριν 1.: κράτος Blaydes 

ScHhoL. 522 | Bi ἀντὶ τοῦ (οὐχ ἀσϑενῇ πρὸς τὸ λέγειν, ἀλλ᾽ ἐκ 
τῶν ἐναντίων ῥήτορα καὶ δεινὸν εἰπεν. DIE | ΒΕ συνετόν. ΒΕ χυβερ- 
νήτην. 524 | Β περιφραστικῶς εἶπεν ἀντὶ τοῦ παντὶ ἀρμένῳ. ὕπεκ-᾿ 

δραμεῖν δέ, ἤγουν δεῖ με ὑπεχδραμεῖν τὴν σὴν γλωσσαλγίαν, καϑάπερ 

κυβερνήτης τοῖς κρασπέδοις τοῦ λαίφους χρώμενος ἐχφεύγει. | Bi χράσπεδα 

καταχρηστικῶς τὰ ἄνω τέλη τοῦ ἀρμένου. - ἄχροις οὖν κρασπέδοις, 

τοὺς ἀνωτάτω μέρεσι. 326 | Bi ἀντὶ τοῦ αὔξεις καὶ μεγαλύνεις. 

χάριν δέ, λέγει τὸ προσεσωκέναι αὐτὸν πανταχοῦ. 327 [Β Κύπριν 

νομίζω: ἐγὼ νομίζω, φησίν, ὑπὸ τῆς ᾿Αφροδίτης σεσῶσϑαι, ἣν μόνην φησὶ 
μᾶλλον ἀνδρώπων καὶ ϑεῶν ἰσχύειν πλέον τοῦτο γὰρ λείπει. μόγην 10 

φησὶ τὴν ᾿Αφροδίτην σεσωχέναι αὐτὸν καὶ οὐδένα ἀνδρώπων οὐδὲ ϑεῶν. 

τοῦτο δὲ ψεῦδος" φαίνεται γὰρ τὴν Ἥραν προστάτιν ἐσχηχὼς ἐξ ἀρχῆς 
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διόλου καὶ ὑπὸ ταύτης παρορμηϑεὶς εἰς τὸν ἄϑλον, ὑφ᾽ Ὡς εἰκὸς αὐτὸν 
σεσῶσϑαι ἵνα τὸν Πελίαν φονεύσῃ ἐχϑρὸν ὄντα τῆς Ἥρας. ἔτι δὲ χἀὶ ἡ 
᾿Αϑηνὰ χινδυνεύουσαν τὴν ναῦν προσραγῆναι ταῖς πέτραις ἀνεσώσατο. | 

Bi γαυχληρίας δέ, ἤγουν ἀποδημίας καὶ πλοῦ. 530 | B λόγος 
διελθεῖν: ἀντὶ τοῦ παρελθεῖν καὶ εἰπεῖν. ἐπίφϑονος δέ, ὑπὸ 
φϑόγου κατεχόμενος 6 λόγος οὗτος, λέγω δὲ (τὸ τὸν ἔρωτα σεσωκέναι με. 
ἐρασϑεῖσα γὰρ αὐτοῦ ἣ Μήδεια ἔσωσεν αὐτόν. δύναται δὲ καὶ οὕτως 

γοηδῆναι᾽ ἀλλ᾽ ἐπίφϑονος 6 λόγος δηϑῆναι, τουτέστι χινεῖ μοι φϑόγον ὃ 
λόγος. ἀλαζονεύσομαι, φησίν, ὑπὲρ ἐμαυτοῦ ὅτι ὃ ἔρως ὃν ἠράσϑης μου 
σέσωκχέν με. [Β ἄλλως: ἐμοὶ λόγος, φησί, λεπτὸς μέν, ἐπίφϑονος δέ, 
τουτέστι φϑονηδησόμενος μέν, δυνάμενος δὲ διαδῦναι παντὸς τοῦ ἰσχνοῦ. 
ἐὰν γάρ τις ἀκριβῶς ἐξετάζῃ, ὁ ἔρως σε ἠνάγκασε τόξοις ἀφύκτοις 
τοὐμὸν ἐκσῶσαι δέμας. οἷον" οὖχ εἰς χάριν τὴν ἐμήν, ἀλλὰ κατὰ 
ἀνάγκην ταῦτα ἔπραξας χαὶ τῶν ἀφύχτων πόνων ἐξέσωσας τὸ ἐμὸν σῶμα. 
ἢ οὕτως καὶ σὺ μέν, φησί, συνορᾷς, ἅτε δὴ λεπτὸν καὶ ὀξὺν ἔχουσα τὸν 
γοῦν, ὅτι ἡ ̓Αφροδίτη με ἔσωσεν, ἀλλ᾽ ὑπὸ φϑόνου ὃ λόγος σοι od προφέρεται, 
ὅς ἐστιν ἀληδής, τὸ σὲ διὰ τὸν ἔρωτά με σεσωκέναι. 532 | B ἀλλ᾽ 

οὐκ ἀκριβῶς: οἷον᾽ οὐκ ἀκριβολογοῦμαι περὶ τούτου, ἀλλὰ δίδωμί σοι 

τῷ λόγῳ ὠφεληχέναι. κἀγὼ μὲν ὁμολογῶ ὅτι ἔγϑα με ὠφέλησας, 
καλῶς ἔχει. 533 [Β ὅπῃ γὰρ οὖν ὥνησας, οὐ κακῶς ἔχει: 
ἔνϑα γάρ, φησίν, ὠφέλησας, od καχῶς ἔχει. ἢ οὕτως οὖκ ὠφέλησας 
ὅδεν μεϑίημι τὰς ἀποδείξεις τοῦ μηδὲν ὠφελῆσθαι παρὰ σοῦ, τοῦ πράγ- 
ματος [[οὐ]] καλῶς ἔχοντος. 538 [Β νόμοις τε χρῆσδϑαι: ἐπι- 
λαμβάνονται τοῦ ἐπιχειρήματος᾽ ἔδει γὰρ αὐτὸν ταῦτα λέγοντα μηδὲν ποιεῖν 
ἄδικον. πρὸς γὰρ τὸν λέγοντα ὅτι νόμοις ἐπίστασαι yplodar, εἴποι ἄν τις 
εἰκότως ἀλλὰ σὺ οὐκ ἐπίστασαι νόμοις χρῆσϑαι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὅρκους 
παραβέβηχας καὶ τὰς δεξιὰς καὶ τὰ τέχνα χαὶ τὴν γυναῖχα προδέδωχας, 
ὅπως τὴν τοῦ τυράννου ϑυγατέρα λάβῃς, τοῦτο δὲ ἕνεκα φιλοδοξίας. καὶ 
γὰρ ὅτε ἔλεγεν" ἥχω, ὅπως σοι ἐπαρκέσω, καταμωκχώμενος ἔλεγεν. ἥκιστα 

οὖν ἔδει νῦν τὰ τῶν νόμων παραλαμβάνειν μέλλοντα πρόσωπον τοιοῦτον 

εἰσάγειν παραβεβηκὸς τοὺς νόμους. ἢ οὕτως μὴ βίᾳ πράττειν, ἀλλὰ 
νόμοις χρῆσϑαι μὴ πρὸς χάριν κειμένοις, ἀλλ᾽ ἴσοις χαὶ δικαίοις, τουτέστι᾽ 
μὴ τὸ κεχαρισμένον τοῖς δυνατοὶς ἔχουσιν, ἀλλὰ τὸ πᾶσι. |B ἄλλως: 

τὸ χάριν γράφεται δράσει. ἐπιλαμβάνονται δὲ τοῦ χωρίου τούτου᾽ 

εἴποι γὰρ (AvD τις᾽ ἀλλὰ σὺ οὐκ ἐπίστασαι νόμοις χρῇσϑαι ὅρκους καὶ 
δεξιὰς παραβαίνων. | Bi περιπετὴς ὁ λόγος χατὰ ῥήτορας᾽ περιπίπτει 

γὰρ αὑτῷ ὃ λέγων. 

4 με Schw.: μὲν Β 5 χρήσπεδα Bi 125 ἀρχῆὴς διόλου Reitz, 
Wil.: αὐτὴσ ὅλον B 14 ἔτι Laur. 31,10: ἔστι Β 14sä ’A. Laur.: 
ἢ Α. ἣ Β 18 οὕτωσ B: em Barnes <) Schw. 88 οὕτως Schw.: 
ὅτι B 835 [[]] wil. 48 παραβεβηχὼσ B 47 (δ Schw. 
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πάντες δέ σ᾽ ἤσϑοντ᾽ οὖσαν Ἕλληνες σοφὴν 
χαὶ δόξαν ἔσχες" εἰ δὲ γῆς ἐπ᾿ ἐσχάτοις 

ὅροισιν ᾧχεις, οὐκ ἂν ἣν λόγος σέϑεν. 
εἴη δ᾽ ἔμοιγε wire χρυσὸς ἐν δόμοις 

μήτ᾽ Ὀρφέως χάλλιον δὁμνῆσαι μέλος, 

εἰ um ᾿πίσημος ἣ τύχη γένοιτό μοι. 

τοσαῦτα μέν σοι τῶν ἐμῶν πόνων πέρι 

ἔλεξ᾽" ἅμιλλαν γὰρ σὺ προύϑηκας λόγων. 

ἃ δ᾽ ἐς γάμους μοι βασιλικοὺς ὠνείδισας, 

ἐν τῷδε δείξω πρῶτα μὲν σοφὸς γεγώς, 

ἔπειτα σώφρων, εἶτα σοὶ μέγας φίλος 

καὶ παισὶ τοῖς ἐμοῖσιν᾽ ἀλλ᾽ ἔχ᾽ ἥσυχος. 

ἐπεὶ μετέστην δεῦρ Ἰωλχίας χϑονὸς 

πολλὰς ἐφέλχων συμφορὰς ἀμιηχάνους, 

τί τοῦδ᾽ ἂν εὕρημ᾽ ηὗρον εὐτυχέστερον 

ἢ παῖδα γῆμαι βασιλέως φυγὰς γεγώς; 

οὖχ, ἢ σὺ χκνίζῃ, σὸν μὲν “ἐχϑαίρων λέχος, 

‚ καινῆς δὲ νύμφης ἱμέρῳ πεπληγμένος, 

οὐδ᾽ εἰς ἅμιλλαν πολύτεχνον σπουδὴν ἔχων᾽ 

ἅλις γὰρ ol γεγῶτες οὐδὲ μέμφομαι" 

ἀλλ ὡς τὸ μὲν μέγιστον οἰχοῖμεν χαλῶς 

no pm σπανιζοίμεσϑα, γιγνώσχων ὅτι 

πένητο. φεύγει πᾶς τις ἐχποδὼν φίλος, 

ποῖΐδας δὲ ϑρέψαιμ᾽ ἀξίως δόμων ἐμῶν 

σπείρας τ᾽ ἀδελφοὺς τοῖσιν ἐκ σέϑεν τέχνοις 

εἰς ταὐτὸ ϑείην, καὶ ξυναρτήσας γένος 

εὐδαιμονοίην. σοί τε γὰρ παίδων τί δεῖ; 

ἐμοί τε λύει τοῖσι μέλλουσιν τέχνοις 

τὰ ζῶντ᾽ ὀνῆσαι. μῶν βεβούλευμαι χαχῶς : 

οὐδ᾽ ἂν σὺ φαίης, εἴ σε pin κνίζοι λέχος. 

ἀλλ᾽ ἐς τοσοῦτον ἥχεϑ᾽ ὥστ᾽ ὀρϑουμένης 

540 

545 

550 

ιν 9858 

560 

565 
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εὐνῆς γυναῖκες πάντ᾽ ἔχειν νομίζετε, 570 

ἣν δ᾽ αὖ γένηται ξυμφορά τις ἐς λέχος, 

τὰ λῷστα χαὶ κάλλιστα πολεμιώτατα 

τίϑεσϑε. χρῆν γὰρ ἄλλοθέν ποϑεν βροτοὺς 

παϊδας τεχνοῦσϑαι, ϑῆλυ δ᾽ οὐκ εἶναι γένος" 

χοὕτως ἂν οὐκ ἦν οὐδὲν ἀνθρώποις κακόν. 515 

ΧΟ. Ἰᾶσον, εὖ μὲν τούσδ᾽ ἐχόσμιησας λόγους᾽ 

ὅμως δ᾽ ἔμοιγε, nel παρὰ γνώμην ἐρῶ, 

δοχεῖς προδοὺς σὴν ἄλοχον οὐ δίχαια δρᾶν. 

542—44 spurios iudicauit Hartung 543 μέλη Wecklein 545 μέντοι 
ll. praeter LP 549 φίλοι. V 550 ἣσύχωσ AV 551 μετέστη ν᾽ 
552 ἀφέλκων A 558 τι Tour’ II? τοῦτ᾽ εὔρημ᾽ Ν' εὗρον 11. ἀτυχέ- 
στερον VI 554 γεγὼσ φυγάσ V 555 ouywc συ IP ἐχϑραίνων B 
560 σπανιζόμεσϑα V: σπανιζοίμεδα LP: σπανίζοιμέν τι Wecklein 562 τε 
LP 564 συναρτήσασ LP uersum deleuerit Nauck 565 εὐδαιμονοῖΐμεν 
Elmsley 567 τά γ᾽ ὄντ᾽ Nauck 568 σοι A κνίζει LP 57108 
om A: om P! in lacuna συμφορά ΠΡ 573 χρὴ AV γὰρ: ἄρ᾽ Porson 
575 οὕτωσ δ᾽ LP: οὕτως Wil. 577 λέγω LP 3 

ScHor. 540 | Bi ἐν τὴ Σκυϑίᾳ, ἐν τῇ Κολχίδι λέγε. BES [Β μήτ᾽ 
Ὀρφέως: οὔτε τοῦ πλούτου, φησίν, οὐδὲν ὄφελος οὔτε τῆς ϑειοτάτης 
σοφίας, εἰ μὴ καὶ διαβόητοι εἶεν καὶ ἐπισημότατοι οἵ ταῦτα κεχτημένοι, ὅτι 
πρὸς τὴν εὐδοξίαν ἅπαντα δεῖ πράττειν χαὶ μήτε τὸν πλουτοῦντα χρύπτειν 
τὸν πλοῦτον μήτε τοὺς ἐλλογίμους τὴν ἀρετήν. 546 | Bi σύγχρισιν 
φιλονεικίαν. 552 | B πολλὰς ἐφέλκων: πολλὰ γὰρ ἐφέλκεται χακὰ 
<A) φυγὴ σὺν αὑτῇ. ἀμηχάνους δέ, διὰ τὸ ἐχβεβλῆσϑαι τῆς 
πατρίδος. 554 | Bi διὰ τὸν τοῦ Πελίου φόνον εἰς Κόρινθον ἀφίκετο. 
555 | B οὐχ ᾧ τρόπῳ σὺ λυπουμένη νομίζεις ὅτι τὸ μὲν σὸν μισῶν λέχος, 
ἐχείνης δὲ ἐρῶν ἔγημα αὐτήν. 557 | Bi οὐ σπουδάζων πλείονα τέχνα 
ποιῆσαι. 564 | Bs ἀντὶ τοῦ᾽ εἰς τὴν αὐτὴν αὐτοῖς τύχην προάξαιμι, 

- ἐξ ἴσης τιμήσαιμι. | Bg συνάψας. 565 | Bi ἅπαξ ἐχούσῃ τὰ ἐξ 
ἐμοῦ τίς σοι χρεία ἄλλων τέκνων. 566 | Bi καὶ ἐμοί, φησί, λυσιτελεῖ 
τὸ διὰ τῶν μελλόντων ἐκ ταύτης ἔσεσδαί μοι παίδων ὠφελῆσαι τοὺς Ex 
σοῦ" κοινωνοὶ γὰρ ἔσονται τῆς βασιλείας. 568 | Bi βεβουλεῦσϑαί με 
καχῶς οὐδ᾽ ἂν σὺ φαίης. ὅ69ΒἘ ὥστ᾽ ὀρϑουμένης: ἀντὶ 
τοῦ ὑγιοῦς οὔσης, ὀρδῶς προχωρούσης. ἢ ὀρδῆς καὶ ἀμεταβλήτου 
οὔσης. ὑμεῖς συγχκαϑεύδουσαι τοὺς ἀνδράσιν εὐδαιμονίαν ἔχειν νομίζετε. 

ς 373 | Bi χαὶ ἐν ἹἽππολύτῳ [619] κεῖται οὗτος ὁ νοῦς. 

4 δοξίαν B: em Schw. 

σι 
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MH. ἢ πολλὰ πολλοῖς εἰμι διάφορος βροτῶν. 

% ἐμοὶ γὰρ ὅστις ἄδικος ὧν σοφὸς λέγειν 580 

πέφυχε, πλείστην ζημίαν ὀφλισχάνει᾽ 

γλώσσῃ γὰρ αὐχῶν τἄδιχ᾽ εὖ περιστελεῖν, 
τολμᾷ πανουργεῖν ἔστι δ᾽ οὐκ ἄγαν σοφός. 

ὡς χαὶ σὺ μή νὺν εἰς ἔμ᾽ εὐσχήμων γένῃ 

λέγειν τε δεινός᾽ ἕν γὰρ ἐχτενεῖ σ᾽ Emog' 585 

χρῆν σ᾽, εἴπερ ἦσϑα μὴ χαχός, πείσαντά me 

γαμεῖν γάμον τόνδ᾽, ἀλλὰ un σιγῇ φίλων. 

ΙΑ. καλῶς γ᾽ ἄν, οἶμαι, τῷδ᾽ ὁπηρέτεις λόγῳ. 

εἴ σοι γάμον χατεῖπον, ἥτις οὐδὲ νῦν 

τολμᾶς μεϑεῖναι χαρδίας μέγαν χόλον. 590 

MH. οὐ τοῦτό σ᾽ εἶχεν, ἀλλὰ βάρβαρον λέχος 

πρὸς γῆρας οὐκ εὔδοξον ἐξέβαινέ σοι. 

IA. εὖ νῦν τόδ᾽ ἴσϑι, mi γυναικὸς οὕνεχα 

γῆραί με λέκτρα βασιλέων ἃ νῦν ἔχω, 

A, ὥσπερ εἶπον καὶ πάρος, σῶσαι ϑέλων 595 

σὲ χαὶ τέχνοισι τοῖς ἐμοῖς ὁμοσπόρους 

φῦσαι τυράννους παΐδας, ἔρυμα δώμασι. 
MH. μή μοι γένοιτο λυπρὸς εὐδαίμων βίος 

und ὄλβος ὅστις τὴν ἐμὴν χνίζοι φρένα. 

ΙΑ. οἶσϑ᾽ ὡς μετεύξῃ καὶ σοφωτέρα φανῇ: 600 
τὰ χρηστὰ μή σοι λυπρὰ φαινέσϑω ποτέ, 

582 τἄδικα δ᾽ εὖ A 583 ἄγαν: οὕτω ci Murray (cf. 305), 584 ὡς 
Brunck σύ" μή Witzschel γῦν]. 585 χτενεῖ σ᾽ V: σε κτενεῖ B: οὖν 
κτενεῖ σ᾽ P3. cf. Σ εἰ Eustath. Il. p. 672 588 οἶμαι Nauck: οὖν μοι LP: 
οὖν σὺ AV: οὖν B ἐξυπηρετεῖσ Β 594 βασιλέωσ 11.: em Elmsley 
596 ὁμοσπόροισ V! 599 χνίζει 11. praeter BP cum Stob. 93, 5 600 μέτευ- 
ξαι Elmsley. cf. Σ et Cycl. 1231 6015 φαίνεσϑαι et δοχεῖν ci 
Reiske. cf. & 

ScHoL. 3E9 | BA πολλὰ πολλοῖς: ὄντως δή, φησίν, ἐγὼ χατὰ 
πολλὰ πολλῶν διαφέρω ἀνθρώπων καὶ ἀνόμοιός εἶμι, ἐπεὶ οὐχ, ὥσπερ ἂν 
ἕτεροι, τοὺς ἀδίκους καὶ δεινοὺς ἐν τῷ λέγειν ἀποδέχομαι, ἀλλ᾽ ἡγοῦμαι 

τοσούτῳ μᾶλλον ζημίαν μείζονα ἕξειν ὅσῳ περ τὸ δίκαιον χαὶ τὸ ἀληϑὲς 

Bee TE 

u De 



SCHOLIA 55 

πειρῶνται διαχρούεσθαι. | Bi ἀνόμοιος Eydpd. 582 [Β γλώσσῃ 
γὰρ αὐχῶν: διὰ γὰρ τῆς γλώττης τὰ ἄδικα αὐχῶν περιχρύπτειν, πανουργέϊν 

τολμᾷ. | Bi αὐχῶν: κχομπάζων ϑαρρῶν σεμνυνόμενος τὰ ἄδικα 

καλῶς περιχαλύφειν. 584 |B μή νυν εἰς ἔμ᾽ εὐσχήμων γένῃ: 
ἀντὶ τοῦ συσχηματίζων τοὺς λόγους πρὸς τὸ συναρπάζειν ἐμέ. τουτ- 
ἔστι" κόσμιος ἐν τῷ λέγειν. τὸ δὲ μή νυν κατὰ ᾿Αττικοὺς ἀναπέμπεται. 
385 | Bi οἷον" εἷς λόγος σε τιμωρεῖται καὶ ἑνὶ λόγῳ ἁλίσχῃ. γράφεται 
καὶ ἕν γὰρ ἐκτενεῖ σ᾽ ἔπος, ἀντὶ Tod‘ καταβαλεῖ σε, ἀπὸ μεταφορᾶς 
τῶν πιπτόντων καὶ ἐχτεινομένων εἰς τὸ ἔδαφος ἀϑλητῶν ὑπὸ τῶν ἀντιπάλων. 

391 [Β οὐ τοῦτό σ᾽ εἶχεν: ἀντὶ τοῦ᾽ οὐ ταύτην ἔχων τὴν διάνοιαν 
ἔγημας οὐδὲ ἵνα τοὺς Eudis παισὶ τὸ ἀνενδεὲς τῶν τροφῶν παράσχῃς καὶ 
τῆς ἐν τῇ πόλει οἰκήσεως τὸ ἀσφαλές, ἀλλ᾽ αἰσχυνόμενος ἐπὶ τῷ βάρβαρον 
ἔχειν γυναῖκα. τοῦτο δὲ ἀποδέδωχε πρὸς ἐκεῖνο, ἔνϑα φησὶν ὁ Ἰάσων [559] 
ἀλλ᾽ ὡς, τὸ μὲν μέγιστον, οἰκοῖμεν καλῶς καὶ τὰ ἑξῆς. | Βἱ τὸ 
συνάψαι τοῖς ἐμοὶς τέκνοις τὰ σὰ χαὶ τὸ ἐπαρχεῖν αὐτοῖς, ἀλλὰ τὸ βάρβαρόν 

σε ἔχειν γυναῖκα αἰσχύνην παρέσχεν. 592 | B οὐκ εὔδοξον: οἷον᾽ 
ἀδοξίαν ἡγοῦ τὸ μέχρι γήρως βαρβάρῳ συνοικῆσαι καὶ ἐσπούδασας “Ἑλληνι- 
χοὶς γάμοις τὴν προτέραν ἁμαρτίαν καλύψαι. τουτέστιν" ἣ ἐμὴ μέχρι 
γήρως συμβίωσις ἀδοξίαν σοι προσετρίβετο. οἷον᾽ αἰσχύνην ἡγήσω διὰ 

τέλους ἀνὴρ βαρβάρου γυναιχὸς χαλεῖσϑαι. 596 | Bi ἀδελφούς. 
397 | Bi ἀσφάλισμα τῶν οἴκων. 598 | B λυπρὸς εὐδαίμων: 
ἀντὶ τοῦ λυπηρός, κατὰ ἔλλειψιν τοῦ N’ ὡς κχαὶ τὸ δοῦλος δύηλος ὥν, παρὰ 

τὴν δύην, ὃ σημαίνει τὴν ταλαιπωρίαν. | Bi λυπηρός, κατ᾽ ἔλλειψιν 
τοῦ ἢ. μηδὲ εἴην εὐτυχὴς ἐν τῷ λυπεῖν με ἄλλον τνά. 99 |8Β und’ 
ὄλβος ὅστις: οὖχ ἄν, φησίν, εὐξαίμην τοιαύτην μοι εὐδαιμονίαν γενέσϑαι, δι᾿ 
ἧς ἂν ἕτεροι λυπηϑεῖεν, καϑάπερ καὶ ὃ σὸς νῦν ὄλβος τὴν ἐμὴν λυπέϊ φρένα. 
οἵον᾽ od βούλομαι εὐδαιμονίζεσϑαι λυπουμένη κατὰ ψυχήν. τοῦτο δὲ εἶπεν 

πρὸς τὸν Ἰάσονος λόγον ἀντιτεινομένη, παρόσον αὐτὸς ἔλεγεν ἐπὶ τῷ συμφέ- 
ρόντι αὐτῆς τε χαὶ τῶν παίδων εἰς τὸν γάμον προεληλυϑέναι τὸν τῆς 

Γλαύκη. 600 ΙΒ οἴσϑ᾽ ὡς μετεύξῃ: τοῦτο κατὰ ἐρώτησιν. 
οἶσθα, φησίν, ὥς σε ἔδει μετεύξασϑαι, ἵνα δόξῃς τὴν εὐχὴν φρονίμως ποιεῖ- 

σϑαι; νῦν γὰρ εὐήϑη λόγον εἴρηκας μήτε τὰ χρηστά σοι λυπηρὰ φαίνεσϑαι, 

μήτε τὴν εὐτυχίαν δυστυχίαν νομίζεσϑαι. [Β ἄλλως: οἷσϑ᾽ ὡς μετεύξῃ 

καὶ τοῦτο ποιήσασα σοφωτέρα φαίνῃ : (τοῦτο δὲ εἰς τὸδ μή μοι γένοιτο 
λυπρὸς εὐδαίμων βίος. μέμφεται οὖν αὐτῆς τὴν εὐχὴν καί, εἰ ϑέλεις, 
φησί, σοφωτέρα φανῆναι, μετάϑου τὴν προτέραν εὐχὴν καὶ εὖξαι μηδέ ποτε 
τὸ χρηστὸν λυπηρόν σοι φαίνεσϑαι. 

10 χοσμίωσ τὸ %. B: em Schw. 19 διαρκεῖν Bi: em Schw. 
βαρβάρου Bi: em Schw. 20 παρέσχεσ Bi: em Schw. 2055 cf. etym, 
magn. p. 284,49 Gud.p. 151,11 86 μήτε Schw.: ὥστε B 37 μηδὲ Β: 
em Wil. γομίζεσδε B 38 <) Schw. 
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und εὐτυχοῦσα δυστυχὴς εἶναι δόχει. 

ὅβριζ᾽, ἐπειδὴ σοὶ μὲν ἔστ᾽ ἀποστροφή, 

ἐγὼ δ᾽ ἔρημος τήνδε φευξοῦμαι χϑόνα. 

αὐτὴ τάδ᾽ εἵλου᾽ μιηδέν᾽ ἄλλον αἰτιῶ. 

τί δρῶσα; μῶν γαμοῦσα χαὶ προδοῦσά σε; 

ἀρὰς τυράννοις ἀνοσίους ἀρωμένη. 

χοὶ σοῖς ἀραία γ᾽ οὖσα τυγχάνω δόμοις. 
ὡς οὐ χρινοῦμαι τῶνδέ σοι τὰ πλείονα. 

ἀλλ᾽ εἴ τι βούλῃ παισὶν ἢ σαυτῆς φυγῇ 

προσωφέλημα χρημάτων ἐμῶν λαβεῖν, 

“λέγ᾽ ὡς ἕτοιμος ἀφϑόνῳ δοῦναι χερὶ 

ξένοις τε πέμπειν σύμβολ᾽, οἱ δράσουσί σ᾽ εὖ. 

nor ταῦτα μὴ ϑέλουσα μωρανεῖς, γύναι" 

λήξασα δ᾽ ὀργῆς χερδανεῖς ἀμείνονα. 

οὔτ᾽ ἂν ξένοισι τοῖσι σοῖς χρησαίμεϑ᾽ ἄν, 

οὔτ᾽ ἄν τι δεξαίμεσϑα, und” ἡμῖν δίδου᾽ 

χαχοῦ γὰρ ἀνδρὸς δῶρ᾽ ὄνησιν οὐχ ἔχει. 

ἀλλ᾽ οὖν ἐγὼ μὲν δαίμονας μαρτύρομαι, 

ὡς πάνϑ᾽ ὑπουργεῖν σοί τε nal τέχνοις ϑέλω᾽ 

σοὶ δ᾽ οὐκ ἀρέσχει τἀγάϑ᾽, ἀλλ᾽ αὐθαδία 

φίλους ἀπωϑῇ᾽ τοιγὰρ ἀλγυνῇ πλέον. 

χώρει᾽ πόϑῳ γὰρ τῆς νεοδμιήτου κόρης 

αἱρῇ χρονίζων δωμάτων ἐξώπιος᾽ 

νύμφευ᾽" ἴσως γάρ, σὺν ϑεῷ δ᾽ εἰρήσεται, 

γαμεῖς τοιοῦτον ὥστε σ᾽ ἀρνεῖσϑαι γάμον. 
Ὑ c x > Y ἔρωτες ὑπὲρ μὲν ἄγαν στρ. 

ἐλθόντες οὐχ εὐδοξίαν 

οὐδ᾽ ἀρετὰν παρέδωχαν ἀνδράσιν᾽ εἰ δ᾽ ἅλις ἔλϑοι 

Κύπρις, οὐκ ἄλλα ϑεὸς εὔχαρις οὕτως. 

μήποτ᾽, ὦ δέσποιν, Er’ ἐμοὶ χρυσέων τόξων ἐφείης 

ἱμέρῳ χρίσασ᾽ ἄφυχτον οἰστόν. 
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στέργοι δέ με σωφροσύνα, ἄντ. 68 

δώρημα χάλλιστον ϑεῶν᾽ 

604 φεύξομαι D 610 ττ LPV?: τε AV!B! σαυτὴ AL φυγῆσ!, 
613 δράσουσιν εὖ V: A a.corr. 617 μηδ᾽ PL?: probauit Wecklein 
δίδου : τι δῷς Wecklein 626 ὥστ᾽ ἐπαυρέσϑαι uel ὥ. ἀναίνεσϑαι ci Prinz: 
ὥς σ᾽ ἀναίνεσϑθαι Camper 631 οὔκ ἡ: ΑΒ ul. ἀλλὰ V! οὕτω L 
632 μὴ δέ ποτ᾽ L: ZZ 633 ἐφίησ VL! cum Eustath. Il. p. 568: εἰ 
supr. n ser. L?: ἀφείης Joachim 635 στέγοι Wecklein 

ScHnoL. 603 | Bi χγχλεύαζε, ἀποστροφή δέ, ἀντὶ τοῦ Ano- 
φυγή ἀνάπαυσις. 606 | B γαμοῦσα καὶ προδοῦσα: σεσημείωται 

τὸ γαμοῦσα. ϑέλει δὲ εἰπεῖν᾽ ἄρα τοιοῦτον ἔργον ποιοῦσα (οἷον σύν. 
οὗ γὰρ ἐφ᾽ ἑαυτῆς λέγει, ἐπεὶ εἶπεν ἂν γαμουμένη, ἀλλὰ τὸν ᾿Ιάσονος λόγον 
ἐφ᾽ ἑαυτῆς μετέστρεψεν. γαμεῖ μὲν γὰρ 6 ἀνήρ, γαμεῖται δὲ N γυνή. 
608 | Bi ἐπικατηραμένη τοὺς σοὶς οἴχοις. 609 | B ὡς οὐ χκρινοῦ- 
wat: ἀντὶ τοῦ ἀποχρινοῦμαι περὶ τῶν τοιούτων οὐδὲν πρὸς σέ. ἀντὶ 

τοῦ οὖχ ἀκριβολογήσομαί σο περὶ ἑχάστου σαφῶς. πολλὰ μὲν ἔχω 
δίκαια λέγειν πρὸς σέ, μεϑίημι δὲ τούτων τὰ πολλά. ΟἿ | Bi δαπάνην, 
χρημάτων εὐπορίαν. 613 | B σύμβολα: οἱ ἐπιξενούμενοί τισιν ἀστρά- 
γαλον χατατέμνοντες ϑάτερον μὲν αὐτοὶ κατεῖχον μέρος, ϑάτερον δὲ χατε- 
λίμπανον τοὺς ὑποδεξαμένοις, ἵνα, εἰ δέοι πάλιν αὐτοὺς ἢ τοὺς ἐκείνων 

ἐπιξενοῦσϑαι πρὸς ἀλλήλους, ἐπαγόμενοι τὸ ἡμιαστραγάλιον ἀνανεοῖντο τὴν 

ξενίαν. Ἐβουλος Ξούϑῳ [frg. 70]° τί nor’ ἐστὶν ἅπαντα διαπεπρισμένα 
ἡμίσε ἀκριβῶς ὡσπερεὶ τὰ σύμβολα. οὕτως Ἑλλάδιος. | Bin γράμ- 

ματα, ἐπιστόλια. 618 | B χαχοῦ γὰρ ἀνδρός: παροιμία ἐστίν᾽ 
“ἐχϑρῶν ἄδωρα δῶρα xodx ὀνήσιμα᾽. μέμνηται Σοφοχλὴς ἐν 
Αἴαντι μαστιγοφόρῳ [665]. 622 | Bi λυπηδήσῃ. 623 | Bi γεωστὶ 
γεγαμημένης. 624 | B πορϑῇ τῷ ἔρωτι. ἐξώπιος δέ, ἀντὶ τοῦ 
ἀφεστηκὼς αὐτῆς, ἔξω τῶν ὀφθαλμῶν τῆς χόρης ὦν. 626 | Β ὥστε 
μεταμεληδῆναί ce ἐπὶ τῷ γάμῳ. 627 | B τοῦτο ὃ χορὸς λέγει περὶ 
τῆς Μηδείας ὡς ἐρώσης τοῦ Ἰάσονος, εὐχόμενος μὴ τοιοῦτον σχεῖν ἔρωτα. 
ἐκ γὰρ τῶν τοιούτων ἐρώτων ταραχαὶ τοῖς ἀνδρώποις συμβαίνουσι. 

629 | Bs σωφροσύνην. 632 Β τὸ ἑξῆς" μηδέποτε, ὦ δέσποινα, 
ἐκ τῶν χρυσέων τόξων ἐπ᾽ ἐμοὶ ἐφείης ἄφυκτον ὀϊστὸν ἱμέρῳ χρίσασα. 
μὴ ποιήσῃς τοιοῦτον ἔρωτα ἐμπεσεῖν εἰς ἐμέ, ὦ ᾿Αφροδίτη, οἷον zul εἰς 
Μήδειαν. 635 | B φιλοίη δέ με ἢ σωφροσύνη. 

3 (Σ Schw. 6 ἐπιχαταρωμένη οἱ Wil. 14 ἔσθ᾽ ἁπαξάπαντα 
Cobet 1 ἡμίσεωσ B: em Meineke περ εἰσ B: em Meineke Hu 
ss. ὃ Β 21 δια sser. περι B 
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υηδέ ποτ᾽ ἀμφιλόγους ὀργὰς ἀχόρεστά τε νείχη 

ϑυμὸν ἐχπλήξασ᾽ ἑτέροις ἐπὶ λέχτροις 

προσβάλοι δεινὰ Κύπρις, ἀπτολέμους δ᾽ εὐνὰς 640 

σεβίζουσ᾽ 

ὀξύφρων χρίνον λέχη γυναιχῶν. 

ὦ πατρίς, ὦ δώματα, μὴ δῆτ᾽ ἄπολις γενοίμαν. στρ. 

τὸν ἀμηχανίας ἔχουσα 845 

δυσπέρατον αἰῶν᾽, 

οἰχκτροτάτων ἀχέων. 

ϑανάτῳ ϑανάτῳ πάρος δαμείην 

ἁμέραν τάνδ᾽ ἐξανύσασα᾽ μό- 

χϑων δ᾽ οὐκ ἄλλος ὕπερϑεν ἢ γᾶς πατρίας 650 

στέρεσϑαι. | 

εἴδομεν, οὐκ ἐξ ἑτέρων μῦϑον ἔχω φράσασϑαι᾽ ἀντ. 

σὲ γὰρ οὐ πόλις, οὐ φίλων τις 655 

ὥχτισεν παϑοῦσαν 

δεινότατον παϑέων. 

ἀχάριστος ὄλοιϑ᾽ ὅτῳ πάρεστιν ; 
μὴ φίλους τιμᾶν καϑαρᾶν ἀνοί- θ60 

ξαντα χλῆδα φρενῶν᾽ ἐμοὶ μὲν φίλος οὔποτ᾽ ἔσται. 

ΑΙ. Μήδεια, χαϊῖρε᾽ τοῦδε γὰρ προοίμιον 

χάλλιον οὐδεὶς οἷδε προσφωνεῖν φίλους. 
ΜΗ. ὦ χαῖρε χαὶ σύ, not σοφοῦ ΠΙανδίονος, 665 

Αἰγεῦ. πόϑεν γῆς τῆσδ᾽ ἐπιστρωφᾶ πέδον; 

640 προσβάλλοι 1.1: προσβάλοιμι ΑΡ ἀπολέμουσ VBL? 641 δ᾽ 
omLP σεβίζοιμ᾽ Badham 642 κρίνει Lt: κρῖναι Scaliger 643 δώμα!...] 
Lt: δῶμα rell.: δῶμα τὶ ἐμόν 13 647 οἰκτρότατον Musgrave 648 alterum 
ϑανάτῳ om L 649 τάνδ᾽ ἁμέραν ΤᾺ ἐξανύσαι V3, unde ἁμ. πρίν Y 
ἐξ, τάνδ᾽ Wecklein 650 δ᾽ omB τίς ἄ. Elmsley 651 πατρώασ 
σέβεσϑαι V 654 μύϑων Il.: em Nauck ἔχομεν 1. in ras. 655 οὐ 
πόλισ post τισ LP 656 ᾧχτειρε(ν) 1.: em Musgrave: οἰκτερεῖ Wieseler 
658 δεινότατον 1.5: δεινότατα tell. 659 παρέσται LP: παρέστη Badham 
660 καϑαρὰν 11.; em Badham ἀνγοίξαντι LPB? 661 κληίδα (- LP) 
11.: em Brunck 6615 κἀμοὶ φίλοσ οὐχ ἔσται LP 664 φίλοισ VP 
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Scnor. 63% [Β μηδέ nor’ ἀμφιλόγους: μηδὲ εἰς νείκη μηδὲ ὁ 
εἰς ὀργὰς καὶ ἐμφιλονείκους λόγους καὶ ὀργῆς κινητικούς. 638 8 νείκη 
ϑυμόν: τὰ γείχη κατ᾽ εὐθεῖαν πληϑυντικὴν εἴρηται. | B τουτέστι 
τὰς μάχας, ἢ τὰς φιλονεικίας, ἀκορέστους. 639 | Bs ταράξασα. 
640 | Bs προσαγάγοι. | VB ἀπτολέμους: ἐπὶ τῷ εἶναι ἀπολέμους. 
σεβίζουσα δέ, προχρίνασα προτιμῶσα. [Β ἄλλως: χρίνοι τὰ λέκτρα 

τῶν γυναικῶν. ἢ οὕτως σεβίζουσα τὰς ἀπολέμους εὐνάς, ὅ ἐστι 
παρασχευάζουσα ἀπολέμους, ἤγουν ἀφιλονείχους. οἷον᾽ τιμάτω δὲ Ni 
᾿Αφροδίτη τὰς εὐνὰς τὰς ἀπολέμους καὶ μὴ ἐάτω αὐτὰς στασιάζειν. [[ἢ]] 

ὀξύφρονα τὴν ᾿Αφροδίτην φησίν, ἐπεὶ ὀξεῖς οἱ ἔρωτες αὐτῆς καὶ ὑπόπτεροι. | 
V ὀξύφρων: ὀξυτάτους ἔρωτας πέμπουσα εἰς τὴν διάνοιαν τῶν ἀνδρώπων.᾿ 
V ἄλλως: ὀξείας καὶ μεγάλας ἐπιδυμίας ἔχουσα. 645 | Bi ἀντὶ 

τοῦ ἐν ἀμηχανίᾳ ζῶσα τὸν δυσπέρατον αἰῶνα, ἤτοι δυσαπάλλακτον. 
649 | B τῶν μόχϑων τῶν ἐν ἀνδρώποις οὐδεὶς ἄλλος μείζων ἢ τὸ στέρεσϑαι 

τῆς πατρίδος. μόχϑων δὲ λέγει τῶν συμφορῶν. “Ὅμηρος ἐκ τοῦ ἐναντίου 
[1 34]° “ὡς οὐδὲν γλύκιον ἧς πατρίδος οὐδὲ τοκήων. [Β ἄλλως: τοῦτο 
δέ, τὸ στέρεσϑαι τῆς πατρίδος, ὅτι πάνδεινόν ἐστιν, αὐταῖς ὄψεσιν δρῶμεν 

ἐπὶ τῆς Νηδείας καὶ οὐκ ἐξ ἀκοῆς [[τοῦτο]] μανϑάνομεν. 660 Βὶ μὴ 
. ἀπὸ πάσης καρδίας καὶ χαϑαροῦ λογισμοῦ, τουτέστιν ἀνυπούλως. τὸ 
ἑξῆς ἀχάριστος ὧν ἐκχεῖνος ὄλοιτο ὅστις μὴ τιμᾷ τοὺς φίλους ἐκ ψυχῆς. 
665 | B σοφοῦ Πανδίονος: εὐεπίφορός ἐστιν ὁ Εὐριπίδης εἰς τὸ λέγειν 
σοφός καὶ σοφή πρὸς μηδὲν χρήσιμον παραλαμβάνων τὸ ὄνομα. κατὰ τί 

γὰρ σοφὸς ὃ Πανδίων λέγεται; οὐ γὰρ δὴ ὠνόμασται τοιοῦτον αὐτοῦ ἔργον, 
ἀλλ᾽ οὐδὲ πανουργίας ἐχόμενον, ὥστε διὰ τοῦτο λέγεσθαι αὐτὸν σοφόν᾽ 

ἀλλ᾽ ὥσπερ παραπληρώματι χρῆται τῇ λέξει. 666 | B Αἰγεῦ πόϑεν 
γῆς: λέγουσι τὸν Αἰγέα εἰς Τροιζῆνα ἐληλυϑέναι διὰ τὸ δεδοικέναι πεζῇ 
ποιεῖσθαι τὴν πορείαν, Σίνιδος κατ᾽ ἐχείνους τοὺς χώρους ἐπιπολάζοντος. 

Νεόφρων δὲ εἰς Κόρινθον τὸν Αἰγέα φησὶ παραγενέσϑαι πρὸς Μήδειαν ἕνεκα 
τοῦ σαφηνισϑῆναι αὐτῷ τὸν χρησμὸν ὑπ᾽ αὐτῆς [[τἧς Μηδείας]], γράφων 
οὕτω [frg. 17" 

at γάρ τιν᾽ αὐτὸς ἥλυδον λύσιν μαϑεῖν 
σοῦ" Πυϑίαν γὰρ ὄσσαν, ἣν ἔχρησέ μοι 
Φοίβου πρόμαντις, συμβαλεῖν ἀμηχανῶ᾽ 

σοὶ δ᾽ εἰς λόγους μολὼν ἂν ἤλπιζον μαϑεῖν". 

4 ἢ Schw.: χαὶ Β: ἀεὶ Π. 5Z/omV 2mWil: ἐν Β ἀπό- 
λεμοσ Β 6 σεβίζουσα --- προτιμῶσα B: προχρίνασανν 7 οὕτως Schw.: 
ὅτι Β 9 [{]] Wil. 18 δυσπέραστον Bi 17 τὸ Laur. 31, 10: αὐτὸ Β 
18 [{1] Wil. 27 χρόνουσ B: em Wil. 29 [[]] Nauck 82. Πυϑίαν 
Valckenaer: πρὶν ϑείαν B 885 ἀυηχάνωσ οἶδ᾽ εἰσ A. μολεῖν B: em 
Valckenaer 84 ἂν Dindorf: γ᾽ ἂν Porson: γὰρ B 
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ΑΙ. 

ΜΗ. 

AI. 

MH. 

ΑΙ. 

ΜΗ. 

ΑΙ. 

ΜΗ. 

AI. 

MH. 

ΑΙ. 

ΜΗ. 

ΑΙ. 

ΜΗ. 

ΑΙ. 

ΜΗ. 

ΑΙ. 

ΜΗ. 

ΑΙ. 

ΜΗ. 

ΑΙ. 

ΜΗ. 

ΑΙ. 

ΜΗ. 

ΑΙ. 

ΜΗ. 

ΑΙ. 

ΜΗ. 

EVRIPIDIS MEDEA 

Φοίβου παλαιὸν ἐχλιπὼν χρηστήριον. 
τί δ᾽ ὀμφαλὸν γῆς ϑεσπιῳδὸν ἐστάλης:; 

παίδων ἐρευνῶν σπέρμ᾽ ὅπως γένοιτό μοι. 

πρὸς ϑεῶν, ἄπαις γὰρ δεῦρ᾽ ἀεὶ τείνεις βίον : 

ἄπαιδές ἐσμεν δαίμονός τινος τύχῃ. 

δάμαρτος οὔσης, ἢ λέχους ἄπειρος ὦν: 

οὐχ ἐσμὲν εὐνῆς ἄζυγες γαμηλίου. 
τί δῆτα Φοῖβος εἶπέ σοι παΐδων πέρι; 

σοφώτερ᾽ ἢ χατ᾽ ἄνδρα συμβαλεῖν ἔπη. 

ϑέμις μὲν ἡμᾶς χρησμὸν εἰδέναι ϑεοῦ; 

μάλιστ᾽, ἐπεί τοι nat σοφῆς δεῖται φρενός. 

τί δῆτ᾽ ἔχρησε; λέξον, εἰ ϑέμις χλύειν. 

ἀσχοῦ μὲ τὸν προύχοντα un λῦσαι πόδα... 

πρὶν ἂν τί δράσῃς ἢ τίν᾽ ἐξίκῃ χϑόνα : 

πρὶν ἂν πατρῴαν αὖϑις ἑστίαν μόλω. 

σὺ δ᾽ ὡς τί χρήζων τήνδε ναυστολεῖς χϑόνα: 

Πυτϑεύς τις ἔστι γῆς ἄναξ Τροζηνίας... 

ποαὶς ὡς λέγουσι Ἰ]έλοπος εὐσεβέστατος. 

τούτῳ ϑεοῦ μάντευμα κοινῶσαι ϑέλω. 

σοφὸς γὰρ ἁνὴρ καὶ τρίβων τὰ τοιάδε. 

χάμιοί γε πάντων φίλτατος δορυξένων. 

ἀλλ᾽ εὐτυχοίης καὶ τύχοις ὅσων ἐρᾶς. 

τί γὰρ σὸν ὄμμα χρώς τε συντέτηχ᾽ ὅδε; 

Αἰγεῦ, κάκιστός ἐστί por πάντων πόσις. 

τί φῇς; σαφῶς μοι σὰς φράσον δυσϑυμίας. 

ἀδικεῖ μ᾽ Ἰάσων οὐδὲν ἐξ ἐμοῦ παϑών. 

τί χρῆμα δράσας; φράζε μοι σαφέστερον. 

γυναῖχ᾽ ἐφ᾽ ἡἣμῖν δεσπότιν δόμων ἔχει. 

668 ϑεσπιωδῶν V 

670 

675 

680 

685 

690 

ἐστάλης: ἱχάνεισ LP contra ZB, unde ἱζάνεις 
Verrall. sed cf. Andr. 251 676 ϑεμιστόν G. Hermann 683 τροιζηνίασ 1. 
6845 personarum notas om AB 684 παὶῖσ ὃ A 686 ἀνήρ 1l.: em 
Porson 687 δὲ LP 089 ypöc AV 698 cf. Σ 



SCHOLIA 61 

ScnoL. 668 | B τὸ μέσον τῆς γῆς χαὶ τῆς οἰχουμένης. τὸ 
μαντικόν. ἐστάλης δέ, ἐπεδήμησας. [666] ἐνδημεῖς. 670 δεῦρ᾽ 
ἀεί: ἀντὶ τοῦ" μέχρι γῦν ἄπαις ὑπάρχεις; τὸ δὲ ἀεί ἀντὶ τοῦ ἕως 
τοῦ νῦν. σεσημείωται δὲ ἐπεὶ τὸ δεῦρο χρονικὸν εἶπεν. [Β ἢ 
οὕτως ἀντὶ τοῦ ἕως τοῦ χρόνου τούτου ἄπαις τυγχάνεις; τὸ γὰρ ἀεί 
Eöpıntöng τάσσει ἀντὶ τοῦ ἕως τοῦ νῦν. δεῦρο δὲ ἐπὶ χρόνου, καὶ 

σεσημείωται. 671 | Bi ἐπιβουλῇ. 673 |B οὐχ ἐσμὲν 
εὐνῆς: πρώτην ἔσχε Μελίτην τὴν “Ὅπλητος, δευτέραν Χαλκιόπην τὴν 
Χαλκώδοντος, τρίτην τὴν Μήδειαν. 675 | Bi ἀντὶ τοῦ σοφὰ 
ὑπερβαίνοντα καὶ ἄνδρας εἰς τὸ γνῶναι, τὸ δὲ Denis χατὰ ἐρώτησιν. 
περισσῶς δὲ ὃ μέν. 677 |B ἐπεί τοι καὶ σοφῆς δεῖται 
φρενός: σοφωτέρας διανοίας χρείαν ἔχει τὰ δὴ λεγόμενα ῥήματα. 

679 | B (ὅν χρησμὸς 6 δοϑεὶς τῷ Αἰγεῖ οὗτός ἐστιν᾽ ᾿ἀσχοῦ τὸν πρού- 
χοντα ποδάονα, φέρτατε λαῶν, μὴ λύσῃς, πρὶν γουνὸν ᾿Αϑηνάων ἀφικέσδϑαί. 
ἀσχοῦ οὖν τῆς γαστρός πόδα δὲ τὸ μόριον, παρόσον ὡς Ö ποδεὼν τοῦ 

ἀσχοῦ προέχει. λέγει οὖν ὅτι ἔχρησέ μοι μὴ συνελθεῖν ἑτέρᾳ, πρὶν ἐπιβῆναι 
τῆς πατρίδος. τοῦτο γὰρ αἰνίττεται, ὅπερ αὐτὸς οὐ συνίησιν. ἀσκὸν 
τοίνυν λέγει τὸν περὶ τὴν γαστέρα τόπον. ᾿Αρχίλοχος [frg. 72] “καὶ πεσεῖν 
δρήστην ἐπ᾽ ἀσχὸν κἀπὶ γαστρὶ γαστέρα προσβαλεῖν μηρούς τε μηρσὶς᾽, δρήστην 
λέγων, οἷα δράσοντά τι. ποδεῶνα δὲ εἰώϑασι λέγειν τὸ τοῦ ἀνδρὸς αἰδοῖον. 
681 | Bi ἕως (ἂν ἐν τῇ πατρίδι γένωμαι. ἐξέχοντα δὲ μάλιστα ἐν 
σώματι τέσσαρα, κεφαλὴ χεῖρες αἰδοῖον πόδες. 682 | Bs στέλλεις. 

683 | Bi πόλις Πελοποννήσου πλησίον ᾿Αϑηνῶν. 6836 | B τρίβων᾽ 
εἰς τὰ τοιαῦτα περιτετριμμένος, ἐν τριβῇ ὧν τοῦ τοιαῦτα λέγειν, τουτέστι 
τοὺς χρησμούς. 687 | B δορυξένων: οἱ χατὰ τὸν πόλεμον πρὸς 
ἀλλήλους φιλίαν πεποιηχότες, ὡς Γλαῦχος καὶ Διομήδης. 690 | Biö 
Ἰάσων ὁ φίλος σου κάκιστος τυγχάνει. | Be λύπας. 692 | Bi λείπει 
ἄτοπον. 693 |B τί χρῆμα δράσας: σεσημείωται 6 στίχος, ὅτι 
καὶ ἐν Πελιάσιν [frg. 602] ἐστίν, ὧν ἀρχὴ [ἴτρ. 601] “Μήδεια πρὸς μὲν 
δώμασιν τυραννικοῖς". | Bi ὁποῖον πρᾶγμα δράσας. 

2—7 cf. lex. Bachm. p. 33, 25. 191, 24 Suid. s. u. ἀεί, δεῦρ᾽ ἀεί. 
δεῦρο Hesych. 5. u. dei 6 δεῦρο νῦν B: em Schw. 7ss cf. Athen. 
13, 556F Apollod. 3, 15,6,1 12 ἤδη B: em Schw. 185 cf. Plut. 
Thes. 3 Apollod. 3, 6, 15, 2 Tzetz. ad Lycophr. p. 648 13 < > Schw. 
14 ποδεῶνα B: em Tzetzae edd. uett.: πόδα ὃν (uel π. ὦ) Tzetzae codd.: 
πόδα μέγα Plut. Apollod. φέρτατε Plut. Apoll. Tzetz.: φίλτατε B 
λύσῃς Plut. Apoll. Tzetz.: λῦσαι B ἐς &xpov ᾿Αϑηναίων ἀφίκηαι Apoll. 
Tzetz.: δῆμον ᾿Αϑηνέων εἰσαφικέσδαι Plut. ἀδηναίων B: em Wil. 
19 προσβάλλειν B: em Matthiae, Elmsley 20 δράσαντά B: em Schw. 
24 παρατετριμμένοσ B 29 ἄρχει B 80 δώμασι B 
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EVRIPIDIS MEDEA 

"ἡ ποὺ τετόλμηχ᾽ ἔργον αἴσχιστον τόδε: 

σάφ᾽ 108°" ἄτιμοι δ᾽ ἐσμὲν ol πρὸ τοῦ φίλοι. 

πότερον ἐρασϑεὶς ἢ σὸν ἐχϑαίρων λέχος; 

μέγαν γ᾽ ἔρωτα᾽ πιστὸς οὐκ ἔφυ φίλοις. 

ἴτω νυν, εἴπερ ὡς λέγεις ἐστὶν χαχός. | 

ἀνδρῶν τυράννων κῆδος ἠράσϑη λαβεῖν. 

δίδωσι δ᾽ αὐτῷ τίς; πέραινέ μοι λόγον. ; 

Κρέων, ὃς ἄρχει τῆσδε γῆς Κορινθίας. 

συγγνωστὰ μέν τἄρ᾽ ἦν σε λυπεῖσϑαι, γύναι. 

ὄλωλα᾽ χαὶ πρός γ᾽ ἐξελαύνομαι χϑονός. 

πρὸς τοῦ; τόδ᾽ ἄλλο χαινὸν αὖ λέγεις καχόν. 

Κρέων μ᾽ ἔλαύνει φυγάδα γῆς Κορινθίας. 

ἐὰ δ᾽ Ἰάσων; οὐδὲ ταῦτ᾽ ἐπήνεσα. 

λόγῳ μὲν οὐχί, καρτερεῖν δὲ βούλεται. 

ἀλλ᾽ ἄντομαί σε τῆσδε πρὸς γενειάδος 

γονάτων τε τῶν σῶν ἱχεσία τε γίγνομαι, 

οἴχτιρον οἴχτιρόν με τὴν δυσδαίμονα 

χαὶ μή μ᾽ ἔρημον ἐχπεσοῦσαν εἰσίδης, 

δέξαι δὲ χώρα χαὶ δόμοις ἐφέστιον. 

οὕτως ἔρως σοὶ πρὸς ϑεῶν τελεσφόρος 

γένοιτο παΐδων, καὐτὸς ὄλβιος ϑάνοις. 

εὕρημα δ᾽ οὐκ οἶσϑ᾽ οἷον ηὕρηχας τόδε᾽ 

παύσω δέ σ᾽ ὄντ᾽ ἄπαιδα χαὶ παΐδων γονὰς 
σπεῖραί σε ϑήσω᾽ τοιάδ᾽ οἵδα φάρμαχα. 

πολλῶν ἕχατι τήνδε σοι δοῦναι χάριν, 

γύναι, πρόϑυμός εἶμι, πρῶτα μὲν ϑεῶν, 

ἔπειτα παίδων ὧν ἐπαγγέλλῃ γονάς" 

ἐς τοῦτο γὰρ δὴ φροῦδός εἰμι πᾶς ἐγώ. 

οὕτω δ᾽ ἔχει por" σοῦ μὲν ἐλθούσης χϑόνα, 
πειράσομαί σου προξενεῖν δίκαιος ὦν. 

τοσόνδε μέντοι σοι προσημαίνω, γύναι" 

AR a PO ἡ 

695 

700. 

705 

710 

715 

. 720 

725 



SCHOLA . 63 

&n τῆσδε μὲν γῆς οὔ σ᾽ ἄγειν βουλήσομαι" 

αὐτὴ δ᾽ ἐάνπερ εἰς ἐμοὺς ἔλθης δόμους, 

μενεῖς ἄσυλος χοὔ σε μὴ μεϑῶ τινι. 

Ex Node δ᾽ αὐτὴ γῆς ἀπαλλάσσου πόδα. 

695 ἢ που 11.: μή ποὺ Schenkl: οὔ ποὺ Witzschel: ἢ γὰρ Elmsley 
696 σάφ᾽ oc?” A 6985 suspectos habet Wecklein 698 post ἔρωτα 
punctum del Verrall δ᾽ οὐ V 699 νῦν Il.: em Barnes 708 μέν 

τἄρ᾽ G. Hermann: μὲν γὰρ LP: γὰρ rell.: κάρτ᾽ ἄρα Kirchhoff: μέντ᾽ Av 
uel ἄγαν ἄρ᾽ Wecklein σε λελυπῆσϑαι A 705 μεῖζον ci Nauck: δεινόν 
Prinz ἀγγέλλεισ A 707 ἐπήχασα ci Prinz 708 cf. Σ, qui καρτερεῖν 
δ᾽ od βούλεται legisse uidetur Porsono καρτερεῖ δ᾽ ἃ Usener καρδίᾳ 
δὲ καρτερεῖ Heimsoeth 710 τῶν om VBP alterum τε om P: eras. B 
711 οἴχτειρον bis 1. 7145 in suspicionem uocauit Prinz: post 718 
traiecit F. W. Schmidt 715 ϑάνῃσ 1]. praeter ΤΡ: ϑάνεισ L: ϑάλοις 
Nauck 716 εὕρηχασ 11. 717 suspectum habet Murray γέ F.W.Schmidt 
719 Aegei notam om V! 721 ὧν μ᾽ 1]. praeter L!Haun. ἐπαγγέλη V 
723 ἔχοιμι 11. praeter LBV3 (sscr) 725—28 damnat Kirchhoff, 7235 
Hirzel, 729 Nauck, 730 post 726 transposuit Nauck 725 τοσόν γε sim. 

ll, praeter B προσημανῷῶ B 

ScHoL. 695 | Bi ἀπιστῶν τοῦτο λέγει. 698 | Bi ἐρασϑεὶς 
δηλονότι. 699 | Bi ἴτω: ἀντὶ τοῦ ἐρρέτω. 400 | Bi γάμον 
«συγγένειαν. 401 | Bi διέρχου. 4083 | Bi συγγνώμην εἶχες 
λυπουμένη δικαίως γὰρ λυπῇ. τὸ δὲ ἣν ἀντὶ τοῦ ἐστί, χρόνος ἀντὶ 
γρόνου. 408 | B καρτεῤεῖν: ἀντὶ τοῦ χρατεῖν χαὶ ἀντέχειν. καὶ 5 
τὸν ἐγχρατῇ λέγουσι καρτερόν. ᾿Αρχίλοχος [frg. 26] “ὃ δ᾽ ᾿Ασίης τε καρτερὸς 
μηλοτρόφου᾽. φησὶν οὖν ὅτι τῷ λόγῳ μὲν προσποιεῖται, τῷ δὲ 
ἔργῳ οὐ ϑέλει χρατεῖν καὶ ἀντέχειν. | Bi γράφεται καρδίᾳ δὲ 

βούλεται. «12 | Bi ἀβοήϑητον. 419 | Bi ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἕκατι. 
FL | Bi γενέσεις. RR | B εἰς τοῦτο γὰρ δὴ φροῦδος: κατὰ 10 
γὰρ τοῦτο τὸ μέρος (τὸν τῆς παιδοποίίας ἔρημός εἶμι. ἢ τὸ φροῦδον 
ἀντὶ τοῦ πρόϑυμον [[χαὶ ἀσαφήνιστον])] οὕτως εἰς τὸ παῖδας ποιῆσαι 

πάνυ ἐσπούδαχα καὶ πρόϑυμός εἶμι. ἔστι δὲ χυρίως ὃ προωδευχώς. 

«24 | Bi προίστασϑαι ξένης οὔσης. ἴσως ἵνα μὴ λυπήσῃ τὸν ᾿Ιάσονα ἢ 
ἐπειδὴ ἀπήει πρὸς Πιτϑέα. 728 | Bi τὸ μή ὑπερβιβαστέον, τουτέστιν᾽ 15 
od μή σε μεδῶ τινι. 

6 ἀσίηι τε B: ᾿Ασίης (om re) Σ ο 534 7 μηλοτῥόφου Σ ὁ 534: 
μηλοτρόφοσ Β 8 χαρδία Bi 11 4. Schw. 12 [{]] utpote ad 
diuersam interpretationem spectantia Schw. cf. gl. V ἀφανήσ 



64 EVRIPIDIS MEDEA 

ABV ἀναίτιος γὰρ no ξένοις εἶναι ϑέλω. 180 
LP ‘ 

MH. ἔσται τάδ᾽ ἀλλὰ πίστις εἰ γένοιτό or 

τούτων, ἔχοιμ᾽ ἂν πάντα πρὸς σέϑεν καλῶς. 

ΑΙ. μῶν οὐ πέποιϑας; ἣ τί σοι τὸ δυσχερές; 

ΜΗ. πέποιϑα᾽ Πελίου δ᾽ ἐχϑρός ἐστί μοι δόμος 

Κρέων τε. τούτοις δ᾽, δρχίοισι μὲν ζυγείς, 735 

ἄγουσιν οὐ μεϑεῖ᾽ ἂν Ex γαίας ἐμέ" 

T λόγοις δὲ συμβὰς καὶ ϑεῶν ἐνώμοτος 

Τ φίλος γένον᾽ ἂν κἀπικηρυχεύματα 

j τάχ᾽ ἂν πίϑοιο᾽ τἀμὰ μὲν γὰρ ἀσϑενῇῆ, 

τοῖς δ᾽ ὄλβος ἐστὶ καὶ δόμος τυραννικός. 140 

Al. πολλὴν ἔδειξας ἐν λόγοις προμιηϑίαν᾽ 

ἀλλ᾽ εἰ δοχεῖ σοι, δρᾶν τάδ᾽ οὐκ ἀφίσταμαι. 

ἐμοί τε γὰρ τάδ᾽ ἐστὶν ἀσφαλέστατα, 

σχῆφίν τιν᾽ ἐχϑροῖς σοῖς ἔχοντα δεικνύναι, 

τὸ σόν 7’ ἄραρε μᾶλλον᾽ ἐξηγοῦ ϑεούς. 745 

MH. ὄμνυ πέδον Γῆς πατέρα 8° Ἥλιον πατρὸς 

τοὐμοῦ ϑεῶν τε συντιϑεὶς ἅπαν γένος. 

ΑΙ. τί χρῆμα δράσειν ἣ τί pn δράσειν ; λέγε. 

MH. μήτ᾽ αὐτὸς ἐκ γῆς σῆς ἔμ᾽ ἐχβαλεῖν ποτε, 

AT ἄλλος ἤν τις τῶν ἐμῶν ἐχϑρῶν ἄγειν 750 

735 τούτοισι δ᾽ VB μὴ Arnim 736 pedei’ LE: ΚΝ): μεϑεῖσ 
BP: μεδῆὴσ AV®_| 737 ἀνώμοτοσ DB®. cf. Σ 738 φιλὸς Verrall: πιστὸς 
Blaydes χἀπὶ κηρυχεύμασι (narız.... σιν) 11. contra Didym. et &: defendit 
Busch: τἀπιχηρυχεύματα᾽ Murray 7839 οὐχ ἂν: τί γάρ; Busch πίδϑοιο 1].: 
προσῖο Usener: παρεῖο Stadtmueller 73555 sic disposuit Arnim: ζυγεὶς 
φίλος γ. ἄν, κἀπικηρυχεύματι ἄγουσιν ἂν κτλ. 7141 ἔλεξασ 1]. : em Sigonius 
et Valckenaer ἐν λόγοισ LP: ὦ γύναι AVBL?| 743 ἀσφαλέστερα LP: 
sscr. 8 745 τὸ σὸν δ᾽ ἄρηρε LP (ἄραρε 1 746 ὄμνυμι A cum 
Eustath. Il. p. 436. cf. £ 748 del Nauck μὴ δρᾶσαι P: V3 sscr. 

SchorL. 730 | VB ἀναίτιος: ἀντὶ τοῦ ἀνέγχλητος ἄμεμπτος. 

οὐδὲ γὰρ βούλομαι, φησί, παρὰ τῶν περὶ τὸν Κρέοντα αἰτιαϑῆναι, ὡς αὐτός 

σε ἀπαγαγών. 431 Βὲ ὅρχος. 733 |Bs οὐ πιστεύεις. | 
Bi τὸ ἐναντίον. 434. | VB Πελίου δ᾽ ἐχϑρός: κατὰ χοινοῦ τὸ 
ἐχϑρός. ὃ δὲ νοῦς" σοὶ μὲν ϑαρρῶ καὶ πεπίστευχα, ἀλλὰ φοβοῦμαι μὴ 5 
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ἄρα ὁ τοῦ Πελίου δόμος καὶ ὁ Κρέων ἐχϑροί μου ὄντες βιάσωνταί σε καὶ 

παρὰ προαίρεσιν προέσϑαι με ἑαυτοῖς ὅϑεν ὅρχῳ σε [{τοῦτο]] βούλομα!: 
πιστώσασϑαι ὡς οὐκ ἄν με προῦ. 735 | VB τούτοις δ᾽ ὁρκίοισι: 
ἐγχατειλημμένος ἐμπεπλεγμένος. ἀντὶ τοῦ μετὰ βίας ἄγουσιν. τὸ δὲ 
ς , “Ὁ + ae 2 \ ἑξῆς" τούτοις ἄγουσιν οὗ μεϑεῖο ἄν. | VB τούτοις δ΄ δρκπίοισι μὲν 

ζυγείς: ὃ νοῦς τούτοις δέ, τοῖς ἐχϑροῖς, ἄγουσί με καὶ βιαζομένοις οὐκ 

ἂν ἐχδοίης, ὅρκοις προχατειλημμένος. διὸ βούλομαί σε ὀμνύναι. ἐὰν γὰρ 

ὀμόσῃς μοι, τοῖς περὶ τὸν Κρέοντα βουλομένοις με ἄγειν ἀπὸ τῆς ᾿Αττικῆς 
οὗκ ἂν μεϑεῖο, οἷον ἐξαιτουμένοις οὐκ ἂν δοίης μὴ ὀμόσας δὲ φίλος γένοιο 
ἂν αὐτοῖς. διὰ δὲ τοῦ ἐπικηρυχεύματα die εἰπεῖν [[ἀντὶ τοῦ]] 
ἐπυκηρυχεύμασιν. λείπει ἣ διά, ἵν᾽ ἢ ὃ πᾶς λόγος πέποιϑδα μὲν ἐφ᾽ οἷς 
λέγεις μοι, 6 δὲ τοῦ Πελίου δόμος καὶ 6 τοῦ Κρέοντος ἐχϑροί μοί εἰσιν. 

τούτοις οὖν βουλομένοις ἐξαιτεῖσδαί με οὐκ ἂν ἐχδοίης, ὀμόσας. εἰ δὲ διὰ 
λόγων μόνων σύνδϑοιο, ἴσως ἂν ἐκείνων γένοιο φίλος καὶ διὰ τὰ ἐπικηρυχεύματα, 

5 μ᾿ 

ὅ ἔστι τὰς πρεσβείας, ἐξαιτουμένοις με ἐχδοίης ἂν αὐτοῖς. 736 | Bs οὖν 90 
ἐχδοίης. 737 | VB λόγοις δὲ συμβάς: εἰ δέ, φησίν, ἔλϑοις εἰς 
σύμβασιν [[τῶν ἐμῶν]] λόγων καὶ συνδήχας ἐνωμότους ποιήσαιο πρὸς ἐμέ, 
εὖ οἶδα ὅτι μοι φίλος γένοιο ἂν καὶ ἐπίκουρος ἀσφαλὴς καὶ οὐκ ἂν τὴν 
πρὸς ἐχείνους φιλίαν προχρίναις. ἐπικηρυκεύματα γάρ ἐστι τὰ διὰ 
τῶν χηρύχων γινόμενα πρὸς φιλίαν. χεῖται οὖν ἣ λέξις ἐπὶ τῆς φιλίας. τῇ 

δὲ εὐδείᾳ ἀντὶ δοτιχκῆς κέχρηται. ἔδει γὰρ εἰπεῖν καὶ τοῖς ἐπικηρυκεύμασιν 
οὐκ ἂν πίδοιο. Δίδυμος δέ φησιν ἐλλείπειν τὴν διά, ἵν᾽ ἢ καὶ διὰ τὰ 
ἐπικηρυχεύματα. 738 | Bs βοηϑός. | B& λείπει τὸ ἐμοί. 
“41 νε Βἱ προβουλίαν σύνεσιν πρόγνωσιν. @AB|VB ἐμοί τε 
γάρ: καὶ ἐμοί, φησίν, ἀσφαλές ἐστι πρὸς τὸ μηδεμίαν μέμψιν ἔχειν παρ᾽ 
αὐτῶν τὸ τὴν σχῆψιν ταύτην προβάλλεσθαι, τὸ φϑάσας ὀμωμοκέναι μὴ 

προδοῦναί σε, καὶ τὸ σεσῶσϑαί σε βεβαιότερον ἔσται τὴν σχῆψιν ταύτην 

προίΐσχοντί μοι. σκῆψιν οὖν λέγει τὸ ὀμωμοκέναι αὐτῇ. τὸ δὲ 
2 , x 5.2 Ν x Δ (2 > 
ἐξηγοῦ δϑεούς ἀντὶ “τοῦ ὀνόμαζε τοὺς ϑεοὺς οὗς βούλει με ὀμόσαι. 

2 οὐδὲ γὰρ Β: οὐδὲν V περὶ τὸν ΙΝ ὃ ἀγαγών 6 οἵ τῷ 
πελία διαφέροντεσ V por V 7 ἐν αὐτοῖσ VB: em Schw. δρχῶ τοῦτο 
βουλομένη VB: em Wil. 8 πρόηι Β: προδοησ V ZomV 9 ἐμπε- 
πληγμένοο B 10 τούτοις om  μεϑεῖσαν ΝΒ 10--20 lemmate 
omisso Scholio quod praecedit addunt VB 1165: vods V τούτοισ 
δὲ ὅρχοισ EB δὲ B: 55V 12 ὅρων γὰρ οι 18 μοι ον 
14 μεδεὶσ V 15 ἂν αὐτοῖς Schw.: ἂν V: αὐτοῖσ Β τοῦτον ἐπι- 
κηρυχεύματοσ VB δέλει: ἔδει ci Wil. - [[]] Wil. [16 λείπει δὲ Β 
πᾶσ ὃ Δ. Β 17 yo εἰσί B 18 οὖν om V ἐπιδοίη ὃ ὁμόσασ V 
20 ὅ ---πρεσβείας om B 21 φησίν οι. Β' 215 ἔλθησ εἰσ τὴν σ. Β 
22 [[]] Schw. 23 ἂν κχαὶ Schw.: χαὶ Β: ἀντὶ τῦ V 26 τοῖσ ἐχείνων 
ἐπι. V 27 πείθοι Υ 295 ZomV 80 τῶν 31 προβαλλέσϑαι V: 
προβαλέσδαι B 88 αὐτὴ Β 885 τὸ δὲ --- ὀμόσαι om V 

Diehl, Enripides Medea. 5 
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χρήζη, μεϑήσειν. ζῶν ἑχουσίῳ τρόπῳ. 

ὄμνυμι Γαῖαν λαμπρὸν Ἡλίου τε φῶς 

ϑεούς τε πάντας ἐμμενεῖν ἅ σου χλύω. 

ἀρχεῖ" τί δ᾽ ὅρχῳ τῷδε μὴ ̓ μμένων πάϑοις: 

ἃ τοῖσι δυσσεβοῦσι γίγνεται βροτῶν. 755 

χαίρων πορεύου" πάντα γὰρ καλῶς ἔχει. 

χἀγὼ πόλιν σὴν ὡς τάχιστ᾽ ἀφίξομαι, 

πράξασ᾽ ἃ μέλλω χαὶ τυχοῦσ᾽ ἃ βούλομαι. 

ἀλλά σ᾽ ὃ Μαίας πομπαῖος ἄναξ 

πελάσεις δόμοις, ὧν τ᾽ ἐπίνοιαν 760 

σπεύδεις χατέχων πράξειας, ἐπεὶ 

γενναῖος ἀνήρ, 

Αἰγεῦ, παρ᾽ ἐμοὶ δεδόχησαι. 

ὦ Ζεῦ Δίχη τε Ζηνὸς Ἡλίου τε φῶς, 

νῦν χαλλίνιχοι τῶν ἐμῶν ἐχϑρῶν, φίλαι, 765 

γενησόμεσϑα χεὶς ὁδὸν βεβήχαμεν᾽ 

νῦν [[5] ἐλπὶς ἐχϑροὺς τοὺς ἐμοὺς τείσειν δίκην. 

οὗτος γὰρ ἁνὴρ ἡ μάλιστ᾽ ἐχάμνομεν 

λιμὴν πέφανται τῶν ἐμῶν βουλευμάτων᾽ 

ἐχ τοῦδ᾽ ἀναψόμεσϑα πρυμνήτην χάλων, 770 

μολόντες ἄστυ χαὶ πόλισμα Παλλάδος. 

ἤδη δὲ πάντα τἀμά σοι βουλεύματα 

λέξω᾽ δέχου δὲ μὴ πρὸς ἡἧἡδονὴν λόγους. 

πέμψασ᾽ ἐμῶν τιν᾽ οἰχετῶν Ἰάσονα 

ἐς ὄψιν ἐλϑεῖν τὴν ἐμὴν αὐτήσομαι" 775 

μολόντι δ᾽ αὐτῷ μαλϑαχοὺς λέξω λόγους, 

ὡς χαὶ δοχεῖ μοι ταῦτα χαὶ καλῶς ἔχει, 

[[γάμους τυράννων οὖς προδοὺς ἡμᾶς ἔχει 

χαὶ ξύμφορ᾽ εἶναι χαὶ χαλῶς ἐγνωσμένα" [] 

παῖδας δὲ μεῖναι τοὺς ἐμοὺς αἰτήσομαι, 780 

751 ζῶν LP: yis rell. cum 1.3. . 752 Γαίας δάπεδον Badham- 
λαμπρόν © ἡλίου φάοσ VD: omisso $ B: Ἡλίου δ᾽ ἁγνὸν σέβας Porson 
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753 ἐμμένειν 11. : em Schaefer οἷς σου χλύω idem 754 παϑεῖν Dindorf 
755 βροτοῖσ LP post 755 aliquot uersus excidisse censet Nauck 758 τυ- 
χοῦσ᾽ ὧν AP contra Phot. lex. p.3,8R. 759 c.Z 767 seclusit 
Bothe, ante 765 posuit Treplin δ᾽ del Matthiae 768 ἀνὴρ 1l.: em 
Porson 769 cf. Eustath. Il. p. 189 πέφασται V 774 ἐμόν τιν A 
777 ταὐτὰ Barnes ἔχειν ed. Hervagiana secunda 778 del Valckenaer, 
778s Porson 719 χαλῶσ εἰργασμένα LP 780 παῖδασ ο sup. au ser. At 

ScnoL, 952 | Bi γράφεται “Hrlouv 5’ ἁγνὸν σέβας. 
758 | Bi ἀντὶ τοῦ" ὧν βούλομαι. 409 | Bi ταῦτα ἔνιοι τῷ χορῷ, 
ἔνιοι τῇ Μηδείᾳ προσνέμουσιν. | VB ἀλλά σ᾽ ὁ Μαίας πομπαῖος: 
Ö χορὸς ἐπεύχεται Αἰγεῖ ἐπὶ τῇ ἐπαγγελίᾳ. πομπαῖον δὲ τὸν "Epuiv λέγει, 
ἐπεὶ παραπόμπιμος 6 ϑεὸς καὶ εἰρηνιχός, οἱ δὲ ὁδεύοντες μάλιστα εἰρήνης 
δέονται. 4601 VBi πράξειας: καὶ πράξειας ταῦτα ὧν ἔχων ἐπιϑυμίαν 

σπουδάζεις. 762 | VEBE εὐγενής. 763 | VgBi ἐνομίσϑης. 
764 |B ὦ Ζεῦ: τοῦτο μόνον ἣ Μήδεια αὐτὴ nad” ἑαυτὴν dvapwvet τῇ 
Διχαιοσύνῃ καὶ τοῖς λοιποῖς ϑεοῖς ὡς εὐχαριστοῦσα, τὰ δὲ λοιπὰ πρὸς τὸν 

χορόν. @65 | VB ἐχϑρῶν, φίλαι: φίλας λέγει τὰς ἀπὸ τοῦ χοροῦ" 
πρὸς αὐτὰς γὰρ νῦν διαλέγεται. εἰς ὁδόν δέ, ἀντὶ τοῦ εἰς τὴν τῆς 
γίκης ἀρχὴν ἐληλύϑαμεν. 4ὉΒ[ΥΒ ἢ μάλιστ᾽ ἐκάμνομεν: 
καϑ᾽ ὃ μέρος ἐδυστύχουν. οὐκ ἔχουσα πρὸς ὃν καταφύγω, νῦν καϑάπερ 
λιμένι, τούτῳ προσώρμισα. 769 | Bi σωτηρία. 770 | VB ix 
τοῦδ᾽ ἀναψόμεσϑα: παυσόμεϑα τῶν ταρασσόντων κακῶν. ὅταν γὰρ 

ἀπόγεια δεδῇ, παύονται τῶν καμάτων οἱ ναῦται. | Bi προσδήσομεν. 

441 | Bi εἰς ᾿Αϑήνας. 773 | VB δέχου δὲ μὴ πρὸς ἡδονήν: 
μὴ νομίσῃς, φησίν, ἡδέα καὶ προσηνῆ εἶναι τὰ μέλλοντά σοι ῥηδήσεσϑαι. 

ἔστι γὰρ ἀνδῇ μὲν εἰς ἀκοήν, ἀναγκαῖα δὲ ὅμως ὡσεὶ ἔλεγεν᾽ οὐκ ὥφειλον 
μὲν ὑμῖν τοιαῦτα ἀπαγγέλλειν οὐδ᾽ οὕτω πράξειν χαχῶς᾽ ὅμως δὲ ἐπειδὴ 

- εἰς τοῦτο τύχης ἤλθομεν, ἀκούσατε τὰ βεβουλευμένα μοι, καίπερ ἀηδῇ ὄντα. 
ὁ Ὁ | Bi ἀντὶ τοῦ" κατὰ τοὺς γάμους τῶν τυράννων. 4500 παῖδας 
δὲ μεῖναι: αἰτήσομαι δέ, φησίν, αὐτὸν τοὺς παῖδας ἐᾶσαι ἐνταῦϑα μεῖναι 
καὶ αὐτούς, φησί, συγχκαταχτενῶ. ἀλλ᾽ ἵνα πρότερον διακονήσωσί μοι 

πρὸς τὸν τῆς Γλαύκης ϑάνατον. 

1 ad u. 752 rett. Wil., u. 746 adscr. B 3/2omV 4 πομ- 

παῖον ---ἑρμὴῆν Β: ἑρμῆν δὲ 10 ZomB λέγει νῦνν 11- εἰς 
ὁδὸν---ἔλ. ὁ 12 Z/omV 185 χαϑ. λ. τ. οὶ Β 14 προσώρμισμαι V 
145 ZomB 16 χυμάτων VB: em Elmsley 17 ZomB 18 σοι om V 
19 ἡδέα Β Axomy ἐλϑέν B 20 δὲ ου Β 2lypaomB 22s’/omB 
25 τῆς om V 

5* 

[>13 

25 
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ABV οὐχ ὡς λιποῦσ᾽ ἂν πολεμίας ἐπὶ χϑονὸς 
LP 

ἐχϑροῖσι ποῖϊΐδας τοὺς ἐμοὺς καϑυβρίσαι, 

ἀλλ᾽ ὡς δόλοισι παῖδα βασιλέως χτάνω. 

πέμψω γὰρ αὐτοὺς δῶρ᾽ ἔχοντας ἐν χεροῖν. 

[[νύμιφῃ φέροντας, τήνδε μιὴ φεύγειν χϑόνα, 785 

λεπτόν τε πέπλον χαὶ πλόχον χρυσήλατον᾽]] 

χἄνπερ λαβοῦσα κόσμον ἀμφιϑῇ χροΐ, 

χαχῶς ὀλεῖται πᾶς 8° ὃς ἂν ϑίγῃ κόρης" 

τοιοϊσὸς χρίσω φαρμάχοις δωρήματα. 

ἐνταῦϑα μέντοι τόνδ᾽ ἀπαλλάσσω λόγον᾽ > .2..7290 

ᾧμωξα δ᾽ οἷον ἔργον ἔστ᾽ ἐργαστέον 

τοὐντεῦϑεν ἡμῖν᾽ τέχνα γὰρ χαταχτενῶ 

X τἄμ᾽ οὔτις ἔστιν ὅστις ἐξαιρήσεται" 

δόμον τε πάντα συγχέασ᾽ Ἰάσονος 

ἔξειμι γαίας, φιλτάτων παίδων φόνον 795 

φεύγουσα χαὶ τλᾶσ᾽ ἔργον ἀνοσιώτατον. 

od γὰρ γελᾶσθαι τλητὸν ἐξ ἐχϑρῶν, φίλαι. 

ἴτω" τί μοι ζῆν κέρδος; οὔτε μοι πατρὶς 

οὔτ᾽ οἴκος ἔστιν οὔτ᾽ ἀποστροφὴ χακῶν. | 

ἡμάρτανον τόϑ᾽ ἡνίχ᾽ ἐξελίμπανον 800 [ 

δόμους πατρῴους, ἀνδρὸς “λληνος λόγοις | 

πεισϑεῖσ᾽, ὃς ἡμῖν σὺν ϑεῷ τείσει δίχην. 

οὔτ᾽ ἐξ ἐμοῦ γὰρ παῖδας ὄψεταί ποτε 

ζῶντας τὸ λοιπὸν οὔτε τῆς νεοζύγου 

γύμφης τεχνώσει παῖδ᾽, ἐπεὶ χαχῶς χαχὴν 805 

ϑανεῖν σφ᾽ ἀνάγχη τοῖς ἐμοῖσι φαρμάκοις. 

undeis pe φαύλην χἀσϑενὴ νομιζέτω 

μηδ᾽ ἡσυχαίαν, ἀλλὰ ϑατέρου τρόπου, 

βαρεῖαν ἐχϑροῖς χαὶ φίλοισιν εὐμενῆ᾽ 

τῶν γὰρ τοιούτων εὐχλεέστατος βίος. 810 

ΧΟ. ἐπείπερ ἡμῖν τόνδ᾽ ἐκοίνωσας λόγον, ν 

σέ τ᾽ ὠφελεῖν ϑέλουσα χαὶ νόμοις βοοτῶν 
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ξυλλαμβάνουσα δρᾶν σ᾽ ἀπεννέπω τάδε. 

ΜΗ. οὐκ ἔστιν ἄλλως᾽ σοὶ δὲ συγγνώμη λέγειν 

τάδ᾽ ἐστί, μὴ πάσχουσαν ὡς ἐγὼ καχῶς. 815 

ΧΟ. ἀλλὰ χτανεῖν σὼ παῖδε τολμήσεις, Yüvar; 

ΜΗ. οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα δηχϑείη πόσις. 

ΧΟ. σὺ δ᾽ ἂν γένοιό γ᾽ ἀϑλιωτάτη γυνή. 

ΜΗ. ἴτω᾽ περισσοὶ πάντες οὖν μέσῳ λόγοι. 

ἀλλ᾽ εἶα χώρει καὶ χόμιζ᾽ Ἰάσονα᾽ 820 

781 λιποῦσ ἄν Elmsley: λιποῦσα 11.: λίπω σφε Burges 782 utpote 
e 10605 confictum del Brunck ἐχϑροῖς παρασχῶ Arnim 785 pro- 
seripsit Valckenaer. cf. Σ φυγεῖν ALP 786 del Wil. (οἴ. 9490) πλόχογ: 
στέφοσ A 789 τοιοῖσδ᾽ ἔχρισα Wieseler 790 post hunc u. unius u, 
spatium uacuum in A 192 τουνϑένδ᾽ ἐν Vi: γρ. τεῦ sup. dey V3 χατα- 
χτανῶ VBL 798 οὔτις: οὔ νιν Wecklein 798 ζῆν ἔτι AVB cf. Σ 
799 cf. δ 802 δώσει LP 805 παῖδ᾽ V: yp. ἕω sser. V®, unde 
παῖδας ὡς Wecklein κακὴν κακῶσ ll. praeter ΑΒ 811 ἐχοινώσω ἃ 

814 σὺ Ν' a.corr.: σὲ Ale corr.: B® συγγνώμην A. 815 πασχούσῃ 
V?: πάσχουσιν Wecklein 816 σὸν παῖδα ἢ σὸν σπέρμα LP 818 γύναι 
LV® (sser) 819 περὶ σοὶ A dv μέσῳ A : οὐμμέσω V: ὀὐμμέσωι B*: 
οἱ sup. öd ser. B®: οὑμέσω͵ P: vv sup. ὃμ ser. P?: ο[.. Πμέσω L: δὲν μέσω 
1,3: δὺν sser. L?_ 820 εἴα 11. praeter LP 

ScHoL. 85 | VB γράφεται δῆδεν μὴ φεύγειν χϑόνα, wi 
ἀντὶ τοῦ ὡς δὴ παραιτησομένους τὴν φυγήν. τιϑέασι γὰρ τὸ δῆδεν ἀντὶ 

τοῦ ὡς δή. “490 | VB ἐνταῦϑα μέντοι: μέχρι μὲν τούτου ἀποτερ- 
᾿ ματίζω σοι καὶ ἵστημι τὸν λόγον σιωπῶσα. 491 Bi χαὶ νῦν προλέγει 
ὡς εἴωϑεν. 793 | Bi τῆς σφαγῆς δηλονότι. 4960 | Bi ἀντὶ τοῦ 
δράσασα. 798 }ν ἴτω: γινέσϑω προχωρείτω τὰ δόξαντα. τί μοι γὰρ 
ὄφελος ζῆν. | Bi γινέσϑω προχωρείτω. γράφεται δὲ χαὶ οὔτε μοι 

πατήρ. 499 | ΒΕ γράφεται ἀπαλλαγή. 804 | Bi λείπει ἣ 
ἀπό, οὔτε ἀπὸ τῆς νεοζύγου, ἤτοι νεογάμου. 807 | Bi ἀντὶ τοῦ 
εὐτελὴ ἁπλῆν δειλὴν ἐπιειχῇ. houyalav δὲ ἐνταῦδα ἀντὶ τοῦ 

ἡσύχιον καὶ ἀνόητον. ἀλλὰ τοῦ ἑτέρου τρόπου, τουτέστι ϑρασεῖαν. 

SIL|B ἐπείπερ ἣμῖν τόνδ᾽ ἐκοίνωσας: τὸ ἑξῆς" ἐπείπερ ἡμῖν 
΄ > > 2 5 τόνδ᾽ ἐχοινώνησας λόγον, δρᾶν σ᾽ ἀπεννέπω τάδε, ἀπεννέπω δὲ καὶ σὲ 

ὠφελοῦσα καὶ τοὺς νόμοις βοηϑοῦσα. S1A | Bi τουτέστι συγγινώσχω 
> Bar, r ee . \ fi x x 

σον ED οἷς παραινεῖς. S19 | Bi γινέσθω τὰ δόξαντα. πρὸς τὴν 
᾿ϑεράπαινάν φησιν. 

1 yp. Β: τὸ γὰ 22. ἀντὶ τοῦ om 4 καὶ ἵστημι om V 
σιωπῶσα om V 

οι 
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ἐς πάντα γὰρ δὴ σοὶ τὰ πιστὰ χρώμεϑα. 

λέξῃς δὲ μιηδὲν τῶν ἐμοὶ δεδογμένων, 

εἴπερ φρονεῖς εὖ δεσπόταις γυνή 7’ ἔφυς. 

ΧΟ. Ἐρεχϑεΐδαι τὸ παλαιὸν ὄλβιοι στρ. 

nor ϑεῶν παῖδες μαχάρων, ἱερᾶς 825 

χώρας ἀπορϑήτου 7’ ἄπο, φερβόμενοι 

χλεινοτάταν σοφίαν, αἰεὶ διὰ λαμπροτάτου 

βαίνοντες ἁβρῶς αἰϑέρος, ἔνϑα ποϑ᾽ ἁγνὰς 880 

ἐννέα [Ππερίδας Μούσας λέγουσι 

ξανϑὰν “Appoviav φυτεῦσαι" 

822 λέξεισ 1.: em Elmsley 824 ἐρεχδϑεῖδαι 11. cum Σ 826 7 ἄπο, 
φερβόμενοι ΒΞ cum Σ: τ᾽ ἀποφερβόμενοι 1. 828 ἀεὶ AVBL 831 λέγουσι 
μούσας PL’ 

ὅσηοι, 823 | VB εἴπερ φρονεῖς εὖ δεσπόταις: δέσποιναν 

ἑαυτὴν λέγει ody ὡς ϑεραπαινῶν οὐσῶν τῶν ἀπὸ τοῦ χοροῦ, ὅπου κατ᾽ 

ἀρχὴν τοῦ λόγου φίλας αὐτὰς ὀνομάζει, ἀλλὰ τὸ δεσπόταις ἀντὶ τοῦ τοῖς 

ἄρχουσι καὶ τοῖς χρατοῦσιν᾽ τὸ δὲ πληδυντιυκὸν ἀντὶ ἑνικοῦ δϑέλει γὰρ 

εἰπεῖν ἐμοὶ τῇ κρατούσῃ. καὶ γὰρ βασιλέως ϑυγάτηρ ἐστὶ καὶ γυνὴ βασιλέως, 

τοῦ Ἰάσονος, καὶ σῴζει τὸ εὐγενὲς φρόνημα. μηδαμῶς δὲ ϑαυμάσωμεν, 

εἰ Κορίνϑιαι οὖσαι δέον τῷ τοῦ Κρέοντος μέρει προσϑέσϑαι ταύτῃ αἱροῦν- 

ται συγχρύπτειν᾽ ἐλεύϑεραι γὰρ οὖσαι τὸ παριστάμενον αὐταῖς δίχαιον 

προτιμῶσιν. ἔπειτα καὶ ἀεὶ ὃ χορὸς ἐν προσώπῳ τοῦ ποιητοῦ εἰσάγεται 

τῷ δικαίῳ προστιϑέμενος. | Bi παρόσον (γυνὴ γυναικὶ πέφυκεν ἐπί- 

χκουρος καὶ μάλιστα εἰς εὐνὴν ἀδικουμένῃ. 594. | VB ᾿Ερεχϑεῖδαι: 
μακχαρίζει νῦν τοὺς ᾿Αϑηναίους ὡς εὐδαίμονας καὶ σοφίας πάσης ἐπιστήμονας 

ἱερούς τε χαὶ μύστας, ὅτι μέλλει τὰ κατὰ τὴν Μήδειαν ἐπάγειν μιάσματα. 

τῇ yap παραϑέσει βούλεται αὐτὴν ἀποτρέψαι τοῦ κατὰ τῶν παίδων φόνου. 

οὕτως γὰρ ἐν τοῖς ἑξῆς ἐπάγει ὅτι οὐκ εἰκὸς τοὺς οὕτως ἱεροὺς καὶ σοφοὺς 

ἄνδρας σὲ μιαιφᾶνον γενομένην ὑποδέξεσϑαι. | VB ᾿Ερεχϑεῖδα:ι τὸ 

παλαιόν: ἱκανὸν ἐγχώμιον ὃ χορὸς χαταβάλλεται τοὺς ᾿Αϑηναίους δικαίους 

καὶ ϑεοσεβεῖς ἀποχαλῶν, ἀποτρέπων τῆς πράξεως τὴν Μήδειαν, ὡς οὐκ ἂν 

οἵ τοιοῦτοι τὴν τοιαῦτα δράσασαν δέξαιντο. S35 |V χαὶ δεῶν. 

παῖδες: ἢ ὡς ἀπὸ τοῦ Ἡφαίστου χαταγόμενοι. 6 γὰρ ᾿Ερεχϑεὺς ἐξ 

Ἡφαίστου [[ἀπὸ γὰρ τοῦ ἐρίου ἐν & I ᾿Αϑηνᾶ τὸ σπέρμα τοῦ ᾿“Ηφαίστου 

σπογγίσασα ἔρριψε]]. λέγεται γὰρ ὡς ᾿Αϑηνᾶς ἠράσϑη͵ Ἥφαιστος καὶ 
ἐδίωχεν αὐτὴν φεύγουσαν καὶ μυσαττομένην αὐτόν. μὴ συγχωρηϑεὶς οὖν 
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συγγενέσϑαι αὐτῇ ἀπερσπέρμηνς περὶ τὸν μηρὸν αὐτῆς. ἐχείνη δὲ μυσαχϑεῖσα 
τὸ γεγονὸς ἐρίῳ σπογγίσασα τὸν δορὸν εἰς τὴν γῆν" ἔρριφε καὶ ἐξ ἐκείνου 
ἀνέδωχεν ἣ γὴ τὸν ’Epeydiu. 826 | VB χώρας ἀπορϑήτου: 
ἢ σύνταξις" ἀπὸ ἀπορδήτου χώρας. ἀπόρϑητον δὲ αὐτὴν εἶπεν διὰ τὰς 

δρυλουμένας πολλὰς νίχας αὐτῶν. αὐτοὶ γὰρ ἀπόρϑητοι χαὶ ἀήττητοι 

διετέλεσαν. τὸ δὲ φερβόμενοι σοφίαν, ἀντὶ τοῦ προσλαμβάνοντες 
h Σ > ΣΑΙ Η 

vor παιδευόμενοι πᾶσαν σοφίαν. οὕτω δὲ εἶπεν ὡς ἀναγχαίας αὐτοῖς : 

οὔσης τῆς παιδεύσεως, χαϑάπερ ἄλλοις τροφῆς. | Bi καρπούμενοι. 
S30 | VB παρόσον οἱ σοφίας ἐντὸς καδαρώτερον τοὺς τὴς ψυχῆς ὀφϑαλ- 
nis τὰ ϑεῖα φαντάζονται, μονονουχὶ καὶ ϑεοῖς αὐτοῖς ὁμιλεῖν πιστευόμενοι. 

ἢ ὡς τοῦ παρ᾽ αὐτοῖς ἀέρος φύσιν ἔχοντος τρέφειν ἀεὶ σοφοὺς ἄνδρας. 
τουτέστιν᾽ ἀεὶ βιοτεύουσι λαμπροτάτῃ παιδεύσει, ἁπλῶς nal εὐμαρῶς ταύτην : 

μεταχειριζόμενοι ἅτε δὴ τοῦ παρ᾽ αὐτοῖς ἀέρος εἰς τοῦτο πεφυχότος, ἵνα τὸ 
Ν ξ΄ x 04 Ν Ν > [4 x -- ᾿ 

μὲν βαίνοντες ἀντὶ τοῦ βιοτεύοντες, τὸ δὲ αἰϑέρος ἀντὶ τοῦ ἀέρος 

ἐχδεξώμεδα. | BVg ἔνϑα mod’ Ayvası ὅπου λέγεται ὑπὸ τῶν 
Νουσῶν τὴν ἐν μουσικῇ ἁρμονίαν φυτευϑῆναι. ὅπου αἷ δυνάμεις τῶν 
ἐννέα Μουσῶν. S34 | VB ξανϑὰν “Αρμονίαν: ἔνιοι λέγουσι τὸν. 
Ἑῤριπίδην τὰς Μούσας λέγειν “Αρμονίας ϑυγατέρας, ἀγνοήσαντες. οὐ γὰρ 

τοῦτο λέγει, ἀλλ᾽ ὅτι αἱ Μοῦσαι πρῶτον ἐπὶ τῆς ᾿Αττιχὴς ἐλθοῦσαι τὴν 
ἁρμονίαν ἧδον καὶ τὴν μελῳδίαν. διὰ γὰρ τοῦ φυτεῦσαι τοῦτο παρίστησι 

γῦν. περὶ δὲ τοῦ τὰς Μούσας ἐν τῇ ̓ Αττυκῇ ἱδρῦσϑαι ἀρκεῖ τὰ Παλαιφάτου. 

ὃ δὲ λόγος" ἔνϑα, φησίν, ἐν ταῖς ᾿Αϑήναις, λέγονται ai Μοῦσαι γεννῆσαι 

var χαταστήσασϑαι πάσης σοφίας τὴν ἁρμονίαν. λέγει δὲ τὴν παίδευσιν, 
παρὰ τὸ ἁρμόζεσϑαι καὶ ἑνοῦσϑαι τῇ ψυχῇ ταύτην. ἢ ὅτι συγχεχυμέναις ταῖς 

ψυχαῖς αὐτὴ ὑπεισελϑοῦσα [{εἰς]] ἁρμονίαν καὶ εὐστάϑειαν εἰσάγει σωφρονεῖν 

παρέχουσα. | Bi αὖται τὴν ἁρμονίαν ἐφύτευσαν. | Bi ξανϑήν: 

τὴν εὐανϑῇ. 

4 χρατοῦσι B 6 und. δὲ V: μὴ τοίνυν B 7 δέον om  προ- 
desdar B: οὐ προσεχείνοισ (i. —) ἀλλὰν ταύτην VB: em Wil. 
Ts συγχρύπτειν ἡροῦντο V 0 <> Schw. 1Π] ἐρ. Β: ἵερασ χώρασ V 
18 mvomv 14 ee B 16 avdp@rous V ὑποδέξασϑαι VB 
19 δέξωνται V 19—26 cf. Apollod. 3, 14, 6 schol. B 547. Hyeg. 
fab. 166 Seru. georg. 3, 113. etym. magn. p. 37I, 32 cataster. 13 

Hyg. astr. 2,13 schol. Germ. p.73 21s [[ ]] Wil. 25 διασπογγί- 
can V 26 Z2om V 26—31 Σ 10—16 adi. V, ab ἡ δὲ σύνταξισ 
οὕτωσ ineipiens 29 προλαμβάνονεσ V 80 αὐτο V 81] Wins V 
32 ἔνϑα ποῦ ἁγγάσ IV 82--πἜδβ scholio insequenti adi. B 34 os 
παρὰ τὴν 4. πίστιν V φέρειν VB: em Wil. ἀεὶ δὲ V 89 γεγενῆσδαι Β 
895 ὅπου-- Μουσῶν om B 40-49 I Σ᾽ 32—38 adi. B 40 ἔνιοι δὲ B 
43 ϑ τοῦ Β: το V 44 cf. Suid. s.u. ΤΠΠαλαίφατος schol. Rhes. 346 Καὶ 435 
ἱδρύσασθαι ΚΝ ἀρχεῖ «παραφέρειν» ci Schw. 45 γεννῆσαι χαὶ om V 
47 ἁρμόσασθαι V 475 συγχεχυμένασ τῇ Ψυχὴ V: σ. τὰσ ψυχὰσ Β 
em Wil. 48 ὑπεισελϑούσασ V: ἐπεισελθοῦσα Β [[]] Wil. 
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τοῦ χαλλινάου τ᾽ ἐπὶ Κηφισοῦ. ῥοαῖς ἄντ. 835 
x ’, >) [4 τὰν Κύπριν χλήζουσιν ἀφυσσαμέναν 

χώραν χαταπνεῦσαι μετρίας ἀνέμων 

ἡδυπνόους αὔρας. 

αἰεὶ δ᾽ ἐπιβαλλομέναν 840 

χαίταισιν εὐώδη ῥοδέων πλόχον ἀνθέων 

τὰ Σοφία παρέδρους. πέμπειν “ἔρωτας, 

παντοίας ἀρετᾶς ξυνεργούς. 845 

πῶς οὖν ἱερῶν ποταμῶν N πόλις ἢ φίλων στ φ p Er ONE Ὁ ἢ p- 
πόμπιμός σε χώρα 

τὰν παιδολέτειραν ἕξει, 

τὰν οὐχ ὁσίαν μετ᾽ ἄλλων; 850 

σχέψαι τεχέων πλαγάν, 
[4 Tr Y 

σχέψαι φόνον οἷον Klon. 

UN, πρὸς γονάτων σε πάντως 

πάντῃ σ᾽ ἱχετεύομεν, 

τέχνα φονεύσγς. 855 

835—840 damnauerit Murray 835 τοῦ del L?_ δ᾽ Wecklein 
ἀπὸ AVB κχηφισσοῦ AP ῥοὰσ sser. Αὅ: ῥοῶν sscr. B? 886 nt- 
ζουσιν AV ἀφυσαμέναν 1]. praeter BPV: ἀρυσσαμέναν Wecklein 8837 post 
χώραν lacunam statuit Kirchhoff cum G. Hermanno #ö. αὔρ. grammatiecis 
deberi ratus 840 Höurvöous om 1]. praeter LP? αὔρασ nöunvöous ὃ 

αἰεὶ LE: ἀεὶ rell. 848 τᾶς σοφίας Wecklein 847 ἢ φίλων ἢ πόλισ 1]. 
praeter ΤΡΣ ἡἣ πόλισ 8 εἶ πέλας: ἢ φίλων ci Murray 848 πόμπι- 
μον BEL?V® χώραν; 850 μετ᾽ ἀστῶν Jacobs: ned’ ἁγνῶν Elmsley: 
μέτοικον Prinz 852 αἱρῇ 11.: em Elmsley ϑῦ85 πάντως πάντη σ᾽ 
Nauck: πάντωσ πάντεσ 1]. praeter LP, qui πάντεσ πάντωσ: πάντη πάντως 

Herwerden rectiuss 855 μὴ φονεύσῃσ 1].: em Brunck 

ScnoL. 835 | VB τοῦ χαλλινάου: νῦν τοῦ ἐν ̓ Αττικῇ μνημονεύει. 

ἔστι γὰρ καὶ ἕτερος ὁμώνυμος ἐν Βοιωτίᾳ. εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεροι, καϑά φησι 
Πολέμων ἐν τῷ Περὶ ποταμῶν, γράφων οὕτως [frg. 81] Ἱ[ἐν]] ᾿Αϑήνησί 
τε Κηφισὸς καὶ ἐν Σικυῶνι καὶ ἐν ἴΑργει * * 337 | Bi ἀνιμωμένην 
ἐπὶ τὴν χώραν καταπνεῦσαι. | VB ἀπὸ κοινοῦ τὸ κλύζουσι, τουτέστι" 

λέγουσι δὲ τὴν ᾿Αφροδίτην det καὶ διηνεκῶς ἐνταῦϑα [{ποιεῖν]}] περιτιϑεμένην 

τοῖς ἑαυτῆς πλοχάμοις πολύν τινα χόσμον χαὶ οὕτως δὴ ἐρασμίαν ἑαυτὴν 

ὩΣ μου Aa ον ἣν... κ᾿} 

τος 

an. Tu πὸ δ δες ἐς 
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παρασχευάσασαν ἐξαποστέλλειν τοὺς ἐπὶ πᾶσαν σοφίαν ὁδηγοὺς ἔρωτας. 
ἐμφαίνει δὲ διὰ τούτων, ὡς ἐρωτιχῶς ἔχοντες πρὸς πᾶσαν σοφίαν οἱ 
᾿Αϑηναῖοι εἰκότως τὸν χατὰ πάντων ἔχουσι τῆς παιδεύσεως στέφανον. 

ὡσεὶ ἔλεγεν᾽ ἀεὶ δὲ ἐρωτικῶς ἔχοντες πρὸς πᾶσαν σοφίαν οὗτοι περιτίϑενται 
τὸν πολυανϑῇ τῆς παιδεύσεως στέφανον, μόνοι πιστευόμενοι πάντας νιχᾶν 

τῇ παιδεύσει. 40 | VB ἀεὶ δ᾽ ἐπιβαλλομέναν: ἀεὶ δὲ λέγουσι 
τὴν ᾿Αφροδίτην στεφανοῦσαν τούτους εὐώδει ῥόδων πλόκῳ πέμπειν αὐτοὺς 

τὴ σοφίᾳ παρέδρους. 843 | VB παρέδρους: ἀντὶ τοῦ συνοίκους 

παρόσον οὖκ ἐχτός εἰσιν ἔρωτος οἱ περὶ σοφίαν χαὶ πᾶσαν ἀρετὴν δια- 
κείμενοι. 40 | V πῶς οὖν ἱερῶν: πῶς οὖν τὴν τεχνολέτειραν 
ὑποδέξεται N πόλις τῶν ἱερῶν ποταμῶν (ἢΣ ἣ χώρα τῶν φίλων, τουτέστι 
τῶν ἡδέων χαὶ ἀγαϑῶν. | VB ἄλλως: ἣ μεταξὺ τῶν ἱερῶν χειμένη 
ποταμῶν. τῷ προτέρῳ δὲ διαζευχτικῷ συνδέσμῳ, τῷ ἤ, τὸ ἡ ἄρδρον : 
ἔξωϑεν προσϑετέον, τουτέστιν᾽ ἢ ἡ πόλις ἢ ἣ χώρα. ὃ δὲ νοῦς πῶς ἂν 
οὖν σε δέξαιτο ἣ πόλις αὕτη, ἡ ἱεροὺς ἔχουσα ποταμοὺς καὶ καϑαροὺς 
παντὸς μολύσματος, ἢ N τῶν χατ᾽ αὐτὴν ἀνδρῶν προσφιλεστάτων ἡμῖν 
χώρα, παιδοκτόνον γενομένην καὶ ἀνοσίαν τῷ χατὰ τῶν φιλτάτων φόνῳ. 

S47 | VB ἢ φίλων: ἀντὶ τοῦ προσφιλεστάτων καὶ φιλοξενωτάτων. οὖχ 

εἰκὴ δὲ τοῦτο, ἀλλ᾽ ἵνα αἰνίξηται πρὸς ἀποτροπὴν τὴν ὑπερβάλλουσαν 

ἀνοσιότητα τοῦ φόνου, ὅτι, χαίπερ φιλόξενοι πεφυχότες, πρὸς σὲ τοιαύτην 

γενομένην ἀξενώτατοι γενήσονται. SAS|B πόμπιμος: ἣ τὴν 
ἐχπεμφϑεῖσαν ὑποδεχομένη, οὐκ αὐτὴ πόμπιμος οὖσα. 50 |Bi σὲ 
τὴν {μετ ἄλλων εὐσεβῶν [[σὲ]] ἀσεβὴ οὖσαν. ΘΟ | VB σχέφαι: 
τεχέων πλαγάν: τὴν πληγήν, φησί, τὴν τῶν τέχνων καὶ τὸν φόνον μὴ 
προπετῶς δράσῃς, ἀλλὰ πρότερον ned’ ἡμῶν ἢ ἄλλων τινῶν σχέψαι εἰ 
τοῦτο χρή σε δρᾶσαι. | 

2 δὲ om V 2s χαϑά--οὕτως om V 3 [I ]] Schw. &lac. 
agnouit Preller Hari Strabon. 9, 424 5 τὰν κύπριν χχηίξουσιν ᾿ he 
ἀπὸ V: κατὰ B 6 [[ ]] Schw.: οἰκεῖν Wil. περιτιδέναι μὲν VB: 
Schw. 10 ἔχει Υὦ τῆς omV 11 οἷον ὡσεὶ Β ἔρωτα V: ἔρωτασ B: 
em Schw. οἱ ἀϑηναῖοι οὗτοι V 125 μόνοι---παιδεύσει οι V 13 ZomB 
13—15 scholio praecedenti adi. B 14 τούτοσ V εὐώδη  δδοδέων vB 
πλόχον πέμπει V 1dss scholio quod antecedit add.V 15 παρέ- 
δρουσ δὲν praeter hoc schol. separatim exh. B παρέδρουσ δὲ ἀντὶ τοῦ 
συγοίχουσ 16 ἐστὶν εχ εἰσὶν corr. V δὃδῪ σοφίαν μάλιστα V 105 δια- 
χείμενοσ V: (ἐρωτικῶς) διακείμενοι ci Schw. 18 ΚΣ Schw. 19 ἢ Β: 
ὁ 195- nor. zen. V 21 ἔξωϑεν Gare TRY om V ἂν omV 
22 alterum 4 om V 28 προσφιλεστάτη B ἡμῶν V 24 yopa V: 
πόλοσ B 27 τὴν τοιαύτη V 295 ὃ mv ἀλλωσ εὖσ. do. οὗ. Bi: 
em Schw. 80-33 bis scriptum in V 805 ZomB 81 φησί om V! 
τὴν ex τῶν V 82 εἰ Barnes: ἢ V!: εἰσ VB 88 χρή σε δρᾶσαι Vt: 
χρή σε δράναι V: δρᾶσαι σε χρή Β 
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πόϑεν ϑράσος ἣ Τφρενὸς ἢ χειρὶ τέχνων σέϑεν ἀντ. 
καρδία. τε λήψῃ, 

δεινὰν προσάγουσα τόλμαν; 

πῶς δ᾽ ὄμματα προσβαλοῦσα 860 

τέχνοις ἄδαχρυν μοῖραν 

σχήσεις φόνου; οὐ δυνάση, 

παίδων ἱχετᾶν πιτνόντων, 

τέγξαι χέρα φοινίαν 

τλάμονι ϑυμῷ. 365 

JA. imo χελευσϑείς καὶ γὰρ οὖσα δυσμενὴς 

οὐχ ἂν ἁμάρτοις τοῦδέ γ᾽, ἀλλ᾽ ἀχούσομαι 
τί χρῆμα βούλῃ καινὸν ἐξ ἐμοῦ, γύναι. 

ΜΗ. Ἰᾶσον, αἰτοῦμαί σε τῶν εἰρημένων 

συγγνώμιον᾽ εἶναι᾽ τὰς δ᾽ ἐμὰς ὀργὰς φέρειν 870 

εἰχός σ᾽, ἐπεὶ νῷν πόλλ᾽ ὑπείργασται φίλα. 

ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτῇ διὰ λόγων ἀφικόμην, 

χἀλοιδόρησα᾽ ᾿σχετλία, τί μαίνομαι 

ao δυσμεναίνω τοῖσι βουλεύουσιν εὖ, 

ἐχϑρὰ δὲ γαίας κοιράνοις χαϑίσταμαι 875 

πόσει 9°, ὃς ἡμῖν δρᾶ τὰ συμφορώτατα, | 

γήμας τύραννον καὶ κασιγνήτους τέχνοις 

ἐμοῖς φυτεύων ; οὐχ ἀπαλλαχϑύήσομιαι 

ϑυμοῦ; τί πάσχω, ϑεῶν ποριζόντων χαλῶς: 

οὐκ εἰσὶ μέν μοι παῖδες, οἷδα δὲ χϑόνα 880. 
, Ὁ x 4 (λ > u 

φεύγοντας ἧμᾶς καὶ σπανίζοντας φίλων; 

ταῦτ᾽ ἐννοήσασ᾽ ἡσϑόμην ἀβουλίαν 

πολλὴν ἔχουσα χαὶ μάτην ϑυμουμένη. 

856 πῶσ δὲ L? ἢ φρεσὶν Beck: ἐς φόνον Wecklein: ἄφρονι σῇ 
anonymus 857 τέχεσιν Usener 858 τε: σὺ Kayser 859 προσά- 
γοῦσαν Ν᾽ 860 ὄμμα ΑἾΥΒ προσλαβοῦσα Vi: προβαλοῦσα ΤΑ͂Ρ 
862 φόνον 1]. praeter ΑΥ̓͂Σ: φόνῳ V? (sscr.), quod cum sequentibus 
coniunxerit Brubach: ποτέ; Wecklein δυνήση LPBV?_ 863 ἱχέταν V! 

a ne gt re 
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πιτνώντων ll. praeter LPV! 864 χεῖρα Il. cum Σ praeter 1,32 φοινίαν LP: 
φοίνιον Lt: φονίαν ABV : φόνιον P: V? (sscr.) 865 τλήμονι ll. praeter LP 
867 οὔ τὰν Porson ἁμάρτησ LP τοῦδέ τ᾽ (τοῦδ᾽ Zr’) 11. praeter LP 
869 ἰάσων VI 8171 y’LP νῶϊν 1]. praeter LP 874 βουλεύσασιν P 
878 φυτεύσων Wecklein 882 ἐννοηδεῖσ LP 

ScHnoL, 836 | VB πόϑεν dpdoos: ἀντὶ Tod’ τίνι λογισμῷ χρησα- 
μένη. τουτέστι᾽ τίς σε τῶν πάντων πείσει τοσοῦτον ϑράσος ἐνθεῖναι τῇ 

σαυτῆς ψυχὴ ἢ τῇ δεξιᾷ ὁπλιζομένῃ κατὰ τῶν φιλτάτων παίδων. ΙΝ τὸ 
ἑξῆς οὕτως πόδεν ϑράσος λήψῃ φρενὸς χαρδίᾳ ἢ χειρί, κατὰ τῶν τέκνων 

σου δεινὰν προσάγουσα τόλμαν. λείπει γὰρ ἣ κατά. τὸ δὲ ἢ χαρδίᾳ 

ἢ χειρὶ ἀντὶ τοῦ ἢ ἐννοίᾳ ἢ πράξει. 0, Β ἀντὶ τοῦ χατὰ τὴν 
σαυτῆς καρδίαν καὶ τὸν λογισμόν. προσλήψῃ, σχήσεις. 50] | V τέχ- 
νοις ἄδακρυν μοῖραν: μοῖραν τὸν καιρόν. καὶ ᾿Αριστοφάνης Ὃὃν 

ὄλβιαι Μοῖραι ξυνάγουσιν᾽ ἐν Βατράχοις [452]. Φ ΟΦ | Bs λείπει ἣ εἰς. 
οὗ καρτερήσεις. S64 | VB τέγξαι χεῖρα φόνου: τὸ ἑξῆς" φόνου 

χεῖρα φονίαν. εὖ οἶδα, φησί, ὅτι οὐ καρτερήσεις τὴν ἐργάτιν τοῦ φόνου χεῖρα 
μολῦναι τῷ αἵματι τῶν παίδων γονυπετούντων σε. 866 | VB ἥχω 
κελευσδϑείς: ἥχω, φησίν, ὑπὸ σοῦ κελευσϑεὶς καὶ μεταπεμφϑείς. καίτοι 

γὰρ οἶδα δυσμενῆ σε, ὅμως τούτου οὐκ ἂν ἁμάρτοις, τοῦ ἐμὲ ἐλϑεῖν. 
3 , 7 7 ν Ν A  ı “ > 
ἰδού, φησί, καίπερ δυσμενῶς ἔχουσα πρὸς ἐμέ, τυγχάνεις τῆς ἐμῆς παρου- 1: 

σίας καὶ κελευσάσῃ σοι οὐκ ἠπείδησα. S67 | Bi τοῦ ἐμὲ παρεῖναι. 
3,09 VB Ἰᾶσον, αἰτοῦμαί σε: αἰτοῦμαι, φησίν, ἃς πεποίημαι πρὸς 
σὲ μετ᾽ ὀργῆς ὕβρεις, ῥᾳδίως φέρειν καὶ μὴ μνησικακεῖν, ὑπομιμνῃσκόμενον 
τῆς προτέρας ἡμῶν συνηϑείας καὶ ὧν ἐπράξαμεν εἰς ἀλλήλους εὐεργεσιῶν. 
821 | VBi εἰχός σ᾽ ἐπεὶ νῷν: ἐπεὶ ἡμῖν τοῖς δυσὶν ὑπείργασται, ἀντὶ 
τοῦ πέπραχται, πολλὰ προσφιλῆ. 372 | VB ἐγὼ δ᾽ ἐμαυτῇ διὰ 
λόγων: ἐγὼ ἐμαυτῇ διὰ λόγων ἐπετίμησα. ὑποχρίνεται δὲ νῦν καὶ 
μετὰ εἰρωνείας ταῦτα λέγει. 3.49 | Bi τί χαχοπαδεῖν βούλομαι: 
SSO | VB οὐχ εἰσὶ μέν μοι παῖδες: ταῦτα, φησί, πρὸς ἐμαυτὴν 
διείλεγμαι, ὦ Ἰᾶσον, ὅτι παῖδας ἔχω τοὺς ἐκ σοῦ καὶ οὐ δεῖ με λυπεῖσθαι 

τῷ νυνὶ γάμῳ, εἴδ᾽ ὅτι καὶ φυγάδες ἐσμὲν ἐχβεβλημένοι τῆς Θετταλίας καὶ 

διὰ τοῦτό με δεήσει τὴν ἐνταῦθα διατριβὴν ἀσπάζεσϑαι, ἔρημον οὖσαν 

φίλων. 

2 πείσει om V dp. voo. V 3 παίδων παρεσχεύασεν B 5 προ- 
σάγουσαν V: em Schw. post χατά exh. V: τὸ δὲ πόδεν ἀντὶ τοῦ (1) 
— τουτέστιν (2) --- σεαυτῆς --- φιλτάτων (3) 9 ἐν Schw.:&vdeV 10 IB: 
οὗ δυνάση παίδων V 1085 φόνου χεῖρα φόνου φονίαν V 11 τῆι ἐργά- 
σι Β 12 τῷ ον Β σε οὰ Υ 18 καίτοι Schw.: χαὶ VB: κεὶ Wil, 
10 χελευούσηι Β σοι om Β 17 ZomB 18 ὑπομνησχόμενον V 
19 πρὸ Β 20s ἀντὶ τοῦ Bi: ὅ ἐστι V 1] πολλὰ προ! Υ 21s/omB 
διὰ λόγων om V 25 ἔχων Υ 26 χαὶ φυγάδεσ Β: χατὰ φυγάδ᾽ V 
ἐχβεβλημένησ V 

- θ 
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νῦν οὖν ἐπαινῶ᾽ σωφρονεῖν τ᾽ ἐμοὶ δοχεῖς 

χῆδος τόδ᾽ ἡμῖν προσλαβών, ἐγὼ δ᾽ ἄφρων, 835 

ἦ χρῆν μετεῖναι τῶνδε τῶν βουλευμάτων, 

καὶ ξυμπεραίνειν καὶ παρεστάναι λέχει 

νύμφην τε χηδεύουσαν ἥδεσθαι σέϑεν. 

ἀλλ᾽ ἐσμὲν οἷόν ἐσμεν, οὐχ. ἐρῶ χαχόν, 

γυνοΐκες" οὔχουν χρῆν σ᾽ δμοιοῦσϑαι χαχοῖς, ᾿ς 890 

οὐδ᾽ ἀντιτείνειν νήπι ἀντὶ νηπίων. 

παριέμεσϑα, χαί φαμεν χαχκῶς φρονεῖν 

τότ᾽, ἀλλ᾽ ἄμεινον νῦν βεβούλευμαι τόδε. 

ὦ τέχνα τέχνα, δεῦτε, λείπετε στέγας, 

ἐξέλϑετ᾽, ἀσπάσασϑε χαὶ προσείπατε 895 

πατέρα μεϑ᾽ ἡμῶν, καὶ διαλλάχϑηϑ᾽ ἅμα 

τῆς πρόσϑεν ἔχϑρας ἐς φίλους μητρὸς μέτα" 

σπονδαὶ γὰρ ἣμῖν καὶ μεϑέστηχεν χόλος. 

λάβεσϑε χειρὸς δεξιᾶς οἴμοι, κακῶν | 

ὡς ἐννοοῦμαι δή τι τῶν χεχρυμμένων. 900 

| ἄρ᾽, ὦ τέκν᾽, οὕτω καὶ πολὺν ζῶντες χρόνον 

φίλην ὀρέξετ᾽ ὠλένην; τάλαιν᾽ ἐγώ, 

ὡς ἀρτίδαχρύς εἶμι καὶ φόβου πλέα. 

χρόνῳ δὲ νεῖκος πατρὸς ἐξαιῤῥουμένη 

ὄψιν τέρειναν τήνδ᾽ ἔπλησα δαχρύων. 905 

ΧΟ. κἀμοὶ nor ὄσσων χλωρὸν ὡρμήϑη δάχρυ᾽ 

no μιὴ προβαίη μεῖζον ἢ τὸ νῦν χκαχόν. 

ΙΑ. αἰνῶ, γύναι, τάδ᾽, οὐδ᾽ ἐχεῖνα μέμφομαι" 

εἰχὸς γὰρ ὀργὰς ϑῆλυ ποιεῖσϑαι γένος 

884 7’ ἐμοί 11.: τέ μοι Lascaris 886 ἣ εἰ ἣν Ν᾽: γρ. ἢ νΨ8 887 sec. 
Nauck ἔξυγγαμεῖν σοι L. οὗ, ZB παριστάναι Hartung λεχοὶ Lenting 
890 χρῆν ΑΒ: ἐχρῆν V: χρὴ P: χρή L σ᾽ ἐξομοιοῦσϑαι V, unde ἐξ 
σε χρῆν Prinz, σ΄ öp. φύσιν Stadtmueller 898 τάδε LP: V® (sscr.) 
894—923 sic transposuerit et distribuerit Prinz: IA. 908---912. MH. 
894—898. IA. 9I4—917. MH. 918—921. 899—905. ΧΟ. 9065 
IA. 9225 894 δεῦρο Elmsiey 905 τερειγήν (-eivnv A) 1l.: em Barnes 
906 κἀμοί γ᾽ ἀπ᾿ Wecklein ϑερμὸν Christ. pat. 479. ΟΣ 907 μᾶσ- 
σον Cobet τὸ: τὰ Elmsiey 908 οὐδ᾽: οὖχ AL 
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ScHoL. 886 | Bi συμμετέχειν κοινωνεῖν. 587 | Bi ἀντὶ vod° 
συμπεραίνειν σοι γεγαμηκότι καὶ ὑπηρετῆσαί σοι. ἑξῆς δὲ αὐτὰ σαφηνίζει 

λέγουσα καὶ παρεστάναι λέχει. 291 | BE ἀντιφιλονεικεῖν. 
S92 |B παριέμεσϑα: παυόμεϑα παραπεμπόμεϑα, οἷον" παραιτοῦμαι 
συγχωρῶ. S96 ΒΕ μεταβλήϑητε. S99 | VB Adßezode 
χειρός: τοῦτο ἠρέμα καὶ nad? ἑαυτήν, ὡς ἐννοοῦσα τὴν ἀπήνειαν τοῦ 
φόνου κατὰ τῶν παίδων. φεῦ μοι, φησί, τῶν κακῶν, ὡς ἀλγῶ τὴν φυχήν, 

ἐννοοῦσα τὸ κεκρυμμένον ἐν τῇ ἐμὴ ψυχῇ κακχόν᾽ λέγει δὲ τὸν τῶν παίδων 
φόνον. ἀπὸ δὲ τούτου φαίνεται τὸ μὴ χατὰ προαίρεσιν αὐτὴν ὁρμᾶν ἐπὶ 
τὸν φόνον, ὅπου γε περιαλγεὶ τὴν ψυχὴν τῷ πάδει, ἀλλὰ διὰ τὸ προτεδυμῆ- 

obar ἀμύνασδαι τὸν Ἰάσονα. δύναται δὲ καὶ εἰς ἐπήχοον τοῦ Ἰάσονος 

λεγόμενον πρὸς τοῦτον οὕτως ἀγωνιῶ καὶ πάνυ τετάραγμαι ἐκεῖνο ἐνδυ- 

μουμένη τῶν κεκρυμμένων καὶ ἀδήλων ἀνδρώποις πραγμάτων, εἰ ζήσονται 
οὗτοι σὺν ἡμῖν πολὺν χρόνον᾽ ὡς ἕτερον μὲν αὐτὴν νοεῖν, ὅπερ ἔμελλε δρᾶν. 
ἑτέρως δὲ ἐχδέχεσϑαι τὸν ᾿Ιάσονα, ὅτι ἄρα ἄδηλα τὰ κατὰ ἀνδρώπους καὶ 
κεχρυμμέν. 900 | VB ὡς ἐννοοῦμαι: οὐχ ἀναγκαῖον ἣν ταῦτα 

λέγειν᾽ φαντασίαν γὰρ παρέχει τῷ Ἰάσονι ὡς καχοτεχνοῦσα. ἀλλ᾽ ἕνεκα 
τῶν κοινῶν κατ ἀνθρώπους χαχῶν τὰ τοιαῦτα παρεγχωρεὶ λέγειν. 
9091 VB ἄρ᾽ ὦ τέκν᾽: καὶ τοῦτο χατὰ διπλὴν ἔννοιαν, ἥν τε ὃ ̓ Ιάσων 
ὑπολαμβάνει οὐχ ὑγιῶς καὶ ἣν αὐτὴ κρύπτει ἀληϑεύουσα. 903 [8 ὡς 
ἀρτίδακρυς: ἀντὶ τοῦ ἑτοιμόδακρυς. ἢ προσφάτως δακρύουσα. 

χρὴ δὲ γοεῖν ὅτι ἐδάκρυσε μὲν ἀλγοῦσα τὴν ψυχήν, ὅτι πρὸς τοῦτο τῆς 

τύχης κατήντησε χαὶ νῦν ἀναγχάζεται ταῦτα δρᾶν᾽ 6 δὲ Ἰάσων ᾧετο 
αὐτὴν δαχρύειν οἰκτείρουσαν τοὺς παῖδας ἐπὶ τῷ στέρεσθαι τοῦ πατρός. 

904 | VB χρόνῳ δὲ νεῖκος: διὰ πολλοῦ, φησί, χρόνου τῆς πρὸς τὸν 
πατέρα ὑμῶν φιλονεικίας ἀποστᾶσα καὶ νῦν διαλλασσομένη, πλήρης γέγονα 
δακρύων. 905 | Bs ἁπαλήν. 906 | Βε ὑγρόν. <ypdperar) 
δερμόν. 909 | VB εἰχὸς γὰρ ὀργάς: πέφυχε γάρ, φησί, τὸ ϑῆλυ 
γένος χαλεπῶς ἔχειν τῷ ἀνδρὶ ἐμπορευομένῳ δευτέρους γάμους, οἷον ἄλλοις 
χρωμένῳ γάμοις παρὰ τοὺς ὑπάρχοντας. 

2 ὑπηρετεῖσϑαι Bi: em Schw. 5s οἵ, δὰ p. 79,25 6xotomV 
65 ἐνν. τῶν παίδων τὴν ἀπ. ἐδ 105 προτεϑεῖσθαι V 12 οὕτως Schw.: 

ὅτι VB 15 ἄρ᾽ ἄδηλά εἰσι V χαὶ om B [18 κοινῶν κατ᾽ ἀνδρ. 
κακῶν Wil.: χοινῶν ἀνθρώπων V: κακῶν ἀνδρ. Β παρεγχειρεῖ V 19 τε 
Dindorf: γε VB 20 “ἀληϑεύουσα om V 22] ἑτοιμόδαχρυς ἢ οπι Β 
225 ἐδάκρυσε---δρᾶν Β: ἐδάκρυσεν ὑπομνησϑεῖσα τὴσ πράξεωσ V 23 ἄιετο 
B:oaomV 2% οἰκτείρασαν V τὰ παιδία Β τοῦ πατρὸσ ἐστερῆσϑαι B 
post πατρὸς exh. V: ἐδάκρυσε δὲ ἀλγοῦσα (22) — δρᾶν (23) 27 post 
δακρύων secuntur in V: ἄλλωσ ὁ ὃ χορὸσ φησὶ No πρὸσ τὸν --- γέγονα δακρύων 

27 cf. Hesych. χλωρόν ὑγρόν es Wil. 28Z/omB πέφυχε — 30 ὑπάρ- 
χοντασ post ὠγουμένου (ρ. 79, > sine lemmate inser. B 29 χαλεπὴν V: 
δυσμενῶσ Β ἐμπ. δευτ. Υ- V: ἕτερον ὥσπερ εἰπεῖν ἐμποοευομένωι καὶ 
περ'ποιουμένωι γάμον ἑαυτῶι B 

σι 
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γάμους παρεμπολῶντι Τἀλλοίους πόσει. 910 

ἀλλ᾽ ἐς τὸ λῷον σὸν μεϑέστηχεν χέαρ, 

ἔγνως δὲ τὴν νικῶσαν, ἀλλὰ τῷ χρόνῳ, 

βουλήν" γυναικὸς ἔργα ταῦτα σώφρονος. 

ὑμῖν δέ, παῖδες, οὐκ ἀφροντίστως πατὴρ 

πολλὴν ἔϑηχε σὺν ϑεοῖς σωτηρίαν᾽ AR). 

oipaı γὰρ ὑμᾶς τῆσὸς γῆς Κορινθίας 

τὰ πρῶτ᾽ ἔσεσϑαι σὺν χασιγνήτοις ἔτι. 

ἀλλ᾽ αὐξάνεσϑε᾽ τἄλλα δ᾽ ἐξεργάζεται 
78 πατήρ τε χαὶ ϑεῶν ὅστις ἐστὶν εὐμενής" 

ἴδοιμι δ᾽ ὑμᾶς εὐτραφεῖς ἥβης τέλος 920 

μολόντας, ἐχϑρῶν τῶν ἐμῶν ὑπερτέρους. 

αὕτη, τί χλωροῖς δαχρύοις τέγγεις χόρας, 

στρέψασα λευκὴν ἔμπαλιν παρηίδα, 

χοῦὺχ ἀσμένη τόνδ᾽ ἐξ ἐμοῦ δέχῃ λόγον; 

ΜΗ. οὐδέν᾽ τέχνων τῶνδ᾽ ἐννοουμένη πέρι. 925 

IA. ϑάρσει vuv' εὖ γὰρ τῶνδ᾽ ἐγὼ ϑήσω πέρι. 
ΜΗ. δράσω τάδ᾽ οὔτοι σοῖς ἀπιστήσω λόγοις" 

γυνὴ δὲ ϑῆλυ χἀπὶ δαχρύοις ἔφυ. 

IA. τί δή, τάλαινα, τοῖσδ᾽ ἐπιστένεις τέχνοις: 

910 γάμου Vla.corr. παρεμπολῶντοσ 1]. : em Heimsoeth: παρεμ.- 
πολῶντας Tyrrell ἀλλοίου Vi: em δὲ δευτέρους πόσει Heimsoeth 
πόσεις Tyrrell. cf. Σ 911 χαϑέστηχεν A 912 τε Wecklein d. νῦν 
χρ. AV! σὺν Wecklein 913 deleuerit Lenting 915 σωτηρίαν LP: 
προμηδίαν AVB 918 τἄλλα P: τἄλλα L: τἄλλα rel. 922 αὐτὴ 11. 
praeter A! 923 om Wil. 924 del Lenting 926—928 post 931 
transposuit Ladewig, solum 928 Burges 926 γύν P: γῦν rell.: em 

‚Barnes τῶνδ᾽ ἐγὼ ϑήσω (ϑήσομαι Β΄) πέρι AVL: νῦν τ. ἐ. ὃ. m Pr: 
τ. ὃ. π. Ὁ: τ. νῦν ὃ. π. Β: τῶνδ᾽ ἐγὼ ϑήσω πότμον Wecklein 927 οὔτι 
LP: οὐδὲ Wecklein 928 ϑῆλυς A 929 τί δῆτα λίαν LP τοῖσ Al 
a.corr.: σοὶσ Β 

ScHor. 910 | VB γάμους παρεμπολῶντος: πιϑανῶς κέχρηται 

τῇ τροπικῇ λέξει, ἐμφαίνων ἑαυτὸν κέρδους ἕνεχα nal τοῦ τοὺς Er Μηδείας 
παῖδας ὠφελῆσαι τοῦτον ὥσπερ πραγματευσάμενον ἑαυτῷ τὸν γάμον. τὸ 

γὰρ παρεμπολᾶν ἐπὶ τοῦ κερδαίνειν τίϑετα. ὀ ἠ ὠ οἷον ἄλλοις γάμοις χρωμένου 

: 

+ 
4 
47 
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παρὰ τοὺς ὑπάρχοντας. | VB ἄλλως: προσχτωμένου πορίζοντος. 

ἀντὶ τοῦ ἐμπολῶντι, γενικὴ ἀντὶ δοτιχῆς. ἢ τὸ πόσει ἀντὶ τοῦ 
πόσιος, δοτικὴ ἀντὶ γενικῆς. παρεμπολῶντος δὲ ἀντὶ τοῦ ὠνουμένου. 

τουτέστιν " ἄλλοις γάμοις χρωμένου. τοῦ ἀνδρός. ἰδίως δὲ εἴρηχε πόσει 
ἀγτὶ τοῦ πόσιος. οἱ δὲ ὑποχριταὶ ἀγνοήσαντες γράφουσιν ἀντὶ τοῦ πόσει 

ἐμοῦ, ὅπερ od δεῖ OL | Bz μεταβέβληται. 912 | VB ἀλλὰ 
τῷ χρόνῳ: ἀλλὰ νῦν ὥσπερ ἐκ μετανοίας τὸ κάλλιστον αὑτῇ βουλεύῃ. | 

VB ἔγνως δὲ τὴν νικῶσαν: τὸ ἑξῆς ἔγνως δὲ τῷ χρόνῳ τὴν νικῶσαν 
βουλήν. ὁ ἀλλά ἀντὶ τοῦ καί, τουτέστιν᾽ τὴν νικῶσαν βουλὴν καὶ 
τῷ χρόνῳ ἔγνως. λέγει δὲ τὸ πεπαῦσϑαι αὐτὴν τῆς πρὸς αὐτὸν ὀργῆς. | 
Bi τὴν κρατοῦσαν τὴν συμφέρουσαν. 917 | VB τὰ πρῶτ᾽ ἔσεσϑαι: 
ἀντὶ τοῦ τὰ πρωτεῖα ἀπενέγχασϑαι χαὶ βασιλεύσειν κατὰ τὴν Κορινθίαν 
ἅμα τοῖς ἐκ Γλαύκης τιχτομένοις ὑμῖν ἀδελφοῖς. τὸ δὲ ἔτι κατ᾽ ἐπίτασιν, 
οἷον᾽ ἔτι μᾶλλον ὑμᾶς διαπρέψειν συναπτομένους βασιλικῷ γένει ἢ ὅσης 
ὑμῖν ἀξίας μετὴν ἐξ ἐμοῦ μόνου. 920 | Bi τὸ τέλειον τῆς ἡλικίας. 
Q2L | BE κρείττους. 922 | VB αὕτη, τί χλωροῖς: πάλιν εἰς 
τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ταῦτα. ἔδει δὲ αὐτὴν μηδὲ χλαίουσαν εἰσάγεσϑαι᾽ οὐ 
γὰρ οἰκεῖον τῷ προσώπῳ {{τοῦτο]] ὠμὸν γὰρ εἰσῆκται τοῦτο. ἀλλ᾽ ἐκφέρεται 
τὴ ὀχλικῇ φαντασίᾳ ποιήσας κλαίουσαν καὶ συμπάσχουσαν. ἀπιδάνως γὰρ 
τὴν τοιαύτην διαχειριζομένην τὰ τέχνα εἰσάγει. ἄμεινον δὲ “Ὅμηρος [τ 2117" 
“ὀφθαλμοὶ δ᾽ ὡσεὶ κέρα ἔστασαν᾽. 925 | VB οὐδὲν τέκνων: δι᾿ 
οὐδέν, φησί, δακρύω ἕτερον ἢ ἐννοουμένη πῶς ἕξουσι τύχης οἱ παῖδες ἐμοῦ 
ἀγαγωρησάσης. 927 | VBi δράσω τάδε: ἀντὶ τοῦ᾽ παύσομαι τῶν 
δαχρύων καὶ ϑαρσήσω σοι. 928  ν τὸ ἑξῆς γυνὴ δὲ ϑῆλυ ἔφυ καὶ ἐπὶ 
δακρύοις ἔφυ, ὅ ἐστι ἐπὶ τῷ δακρύειν καὶ ὀλοφύρασϑαι. 928 [ΥΒ γυνὴ 
δὲ ϑῆλυ: ἀντὶ τοῦ ἀσϑενὲς τὸ γυναικεῖον γένος πέφυχε πρὸς τὰς χατα- : 

λαμβανούσας συμφορὰς καὶ ἕτοιμον εἰς δάχρυα. 

2 ἐκφαίνων B moomV 3 ὠφελήσειν Β ὥσπερ Schw.: ao VB 

τὸν οὔ V 4 τίθεσθαι V χρωμένου B: ἐμπορευομένῳ V 5—10 (δεῖ) 
scholio praecedenti adi. B om. ἄλλως --- δοτικῆς 5 προσχτωμένοισ V 
6 τὸ Β: τῶν V 8 τουτέστιν --- ἀνδρός om B, qui hic habet Σ 909 82V: 
οὖν Β 9 πόσεωσ Β [105 Zom V cum 1255 coniunxit B, post 
ὀργῆς (14) exh, V 11 ἀλλὰ νῦν ὥσπερ B: ὥσπερ δὲν αὐτῇ βουλεύει 
τὸ ἐξέγνωσ δὲ ,τῶ χρόνῳ V 12 /omB τὸ δὲ ἑξὴσ ἔγνωσ δὲ τῶι 
χρόνωι τὴν Β: ἔγνωσ spat. τὴν V 13 ö δὲ B 13s τὴν — Eyvos Schw.: 
καὶ τὴν ν. β. τῷ χρόνω Ey. V: καὶ τὴν ν. β. ἔγνωσ τῶι χρόνωι Β 14 aö- 
τὸν λι 16 ἀντὶ τοῦ om Β βασιλεύειν V κατὰ τὴν nop. V: κορίνϑου B 
17 7 ἡμῖν ΝΥ 1ϑἔτιν: ἔπι Β διαϑρέψεν V 19μετῆσ V 20 ZomB 
22 τούτω Υ͂: [[]] Schw. 25 1 οπὶ Β ἰηϊίο scholii iterum habet V: 
τοῦτο ἠρέμα (p- 77, „6 — καχῶν 7,7) οὐδὲν va ν 0 ἢ πῃ Β 
δὲ πῶσ Β om. ἕξ. τύ. V 2065 ἀναχ. ἐμοῦ B 27 πεπαύσομαι Bi 
28 ϑαρρήσω Bi 285 scholio präecedenti adi. V 28 τὸ δὲ ν᾽ 29 quidni 
ὀλοφύρεσϑαι ἡ 30 ἀσϑενέσ. φησι B πέῷφ. yev. B 
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ἔτικτον αὐτούς ζῆν δ᾽ ὅτ᾽ ἐξηύχου. τέχνα, 

ἐσῆλθέ μ᾽ οἶχτος εἰ γενήσεται τάδε. 

ἄλλ᾽ ὥνπερ οὕνεχ᾽ εἰς ἐμοὺς ἥκεις λόγους; 

τὰ μὲν λέλεχται, τῶν δ᾽ ἐγὼ μνησϑήσομαι. 

ἐπεὶ τυράννοις γῆς μ᾽ ἀποστεῖλαι. δοχεῖ͵ 

ra τάδ᾽ ἐστὶ λῷστα, γιγνώσχω χαλῶς, 

LAT’ ἐμποδὼν σοὶ μήτε χοιράνοις χϑονὸς 

ναίειν, δοκῶ γὰρ δυσμενὴς εἶναι δόμοις, 

ἡμεῖς μὲν ἐκ γῆς τῆσδ᾽ ἀπαίρομεν φυγῇ, 

παῖδες ὃ᾽ ὅπως ἂν ἐχτραφῶσι σὴ χερί, 

αἰτοῦ Κρέοντα τήνδε un φεύγειν χϑόνα. 

οὐχ οἵδ᾽ ἂν εἰ πείσαιμι, πειρᾶσϑαι δὲ χρή. 
σὺ δ᾽ ἀλλὰ σὴν κέλευσον αἰτεῖσθαι πατρὸς 

γυναῖχα παῖδας τήνδε μὴ φεύγειν χϑόνα. 

μάλιστα, χαὶ πείσειν γε δοξάζω σφ᾽ ἐγώ. 

εἴπερ γυναιχῶν ἐστι τῶν ἄλλων μία. 

συλλήφψομαι δὲ τοῦδέ σοι χἀγὼ πόνου᾽ 

πέμψω γὰρ αὐτῇ δῶρ᾽ ἃ χκαλλιστεύεται 

τῶν νῦν ἐν ἀνθρώποισιν, οἶδ᾽ ἐγώ, πολύ, 
λεπτόν τε πέπλον χαὶ πλόχον χρυσήλατον 

TDG φέροντας. ἀλλ᾽ ὅσον τάχος χρεὼν 

χόσμον χομίζειν δεῦρο προσπόλων τινά. 

Ξὐδαιμονήσει δ᾽ οὐχ ἕν ἀλλὰ μυρία, 

ἀνδρός τ᾽ ἀρίστου σοῦ τυχοῦσ᾽ ὁμευνέτου 

χεχτημένη τε χόσμον ὅν ποϑ᾽ Ἥλιος 

πατρὸς πατὴρ δίδωσιν ἐχγόνοισιν οἷς. 

λάζυσϑε φερνὰς τάσδς, παῖδες, ἐς χέρας 

καὶ τῇ τυράννῳ μαχαρία νύμφῃ δότε 

φέροντες" οὔτοι δῶρα μεμπτὰ δέξεται. 

980 ἐξηύχουν 1]. : em Scal. 
conamu.l.A 984 ἀποστέλλειν ἢ 988 ἀπαροῦμεν Elmsley 

933 τῶν δὲ vöv Herwerden 

930 

935 

940 

945 

950 

955 

μεμνή- 
939 ποῖ- 
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δας Brunck ἐχτραφῶσιν A 942 δάμαρτα σὴν κέλευσον mic. πάρος 
Prinz κέλευς συνδεῖσϑαι πατρός Wecklein 943 del Barthold Wecklein 
945 Medeae tribuunt ΟΣ: Iasoni rel. πολλῶν Nauck 9949 eiecit 

Bothe δὲ A! „al πλόχον om At: χαὶ στέφοσ add. al. man. im πλό- 
μον: στέφο LP 958 γ᾽ LP: om B 955 πατὴρ πατρὸσ LP  Euyövors 
ἔχειν (uel γέρας) Stadtmueller 956 ad φερνάς cf. etym. m. p. 790 
χέρα V!B 957 τυράννων B 958 λέξεται Fr. W. Schmidt 

ScnoL. 930 | VB ἔτιχτον αὐτούς: σύγγνωνί μοι, φησί, 
δακρυούσῃ" ἔτικτον γὰρ αὐτούς. νῦν δὲ ὅτε ἐδάρσουν τοὺς παιδας τὸ 
ἀσφαλὲς ἕξειν τοῦ ζῆν εἰς τοῦτο παρελθόντας ἡλικίας χαὶ τῆς ἐν βρέφεσιν 
ἐπισφαλοῦς ἀνατροφῆς ἀπαλλαγέντας καὶ λοιπὸν ἐσεμνυνόμην παῖδας ἐγγὺς 
ἡβῶντας ἔχειν, τότε δι’ ἕτερον ἀγωνιῶ εἰ τὸ ἀσφαλὲς αὐτοῖς τῆς σωτηρίας 
ὑπάρξει ὑπὸ μητρυιὰν γενομένοις. τοῦτο γὰρ ἐμφαίνε. 9338 εἰσῇλδ έ 
μ᾽ οἶκτος: ἐν γὰρ τῇ βραχείᾳ ἡλικίᾳ ἐν πλείονι ἐπισφαλείᾳ ζωῆς εἰσιν 
οἵἱ ἄνϑρωποι. | B ἀγωνιῶ, φησίν, εἰ ζήσονται. 935 |B κἀμοὶ 
τάδ᾽ ἐστὶ λῷστα: ἀντὶ Tod’ καλῶς ἔχειν χρίνω μετὰ γνώμης ὑμῶν, 
σοῦ τε nal τοῦ Κρέοντος χαὶ τῆς τούτου ϑυγατρός, οἰκεῖν τὴν Κόρινδον. 
ἢ οὕτως κἀμοὶ αὐτῇ συναρέσκει. 942 [ΝΒ σὺ δ᾽ ἀλλὰ σήν: τὸ 
ἑξῆς ἀλλὰ σὺ τὴν γυναῦκα κέλευσον αἰτήσασθαι τοῦτο παρὰ τοῦ πατρός, τὸ 

τοὺς παῖδας μὴ ἀπελαϑῆναι τῆς Κορίνϑου. 944 | Bi προσδοχῶ. 

τὸ δὲ σφέ ἀντὶ τοῦ αὐτήν. 945 | VB εἴπερ γυναικῶν: ἀντὶ τοῦ 
τῶν φιλάνδρων, οἷον" εἴπερ φίλανδρός ἐστι, πάντα σοι πεισϑήσεται ἣ 
ΤΓλαύχη. 9AT|VB ἃ καλλιστεύεται: ἅπερ προτιμᾶται καὶ 
κάλλιστα νομίζεται τῶν νῦν δώρων παρὰ τοῖς ἀνδρώποις. τὸ δὲ πολύ πρὸς 

τὸ καλλιστεύεται. ἢ πολύ ἀντὶ τοῦ πάνυ. 950 [|Β παῖδας 
φέροντας: KA ὅσον οὐδέπω, φησί, δεήσει τῶν ϑεραπόντων τινὰ ἅμα τοῖς 
παιδίοις ἀποχομίζειν τὰ δῶρα τῇ ΤΓλαύκῃ. 955 | VB πατρὸς 
πατήρ: ἤτοι ἀντὶ τοῦ γονεῦσιν, ἢ τοῖς ἑαυτοῦ μὲν ἐκγόνοις, τουτέστι παισίν, 
«ἐμαυτῆς δὲ γονεῦσιν», ἵνα τοῦτο λείπῃ. 956 | VB φερνάς: φερνὴ 
ἣ προίξ. λάβετε, φησί, τὴν ἐμὴν φερνήν, ἣν elonveyadumv τῷ πατρὶ ὑμῶν, 
χαὶ ἀποχομίζετε τῇ νύμφῃ. 958 | VB φέροντες" οὔτοι δῶρα: 

ν ν 
τοῦτο διπλῆν ἔχει τὴν ἔννοιαν, μίαν μέν, ἣν ὃ Ἰάσων ἐχδέχεται, ὅτι οὐκ 25 
ἀπόβλητα αὐτῇ τὰ δῶρα, ἀλλὰ ϑαυμαστά" ἑτέραν δέ, ἣν αὐτὴ κρύπτει, 
ἀντὶ τοῦ" οὐ γελάσει τὸ δῶρον ὡς ἀσϑενές᾽ ἀναιρήσει γὰρ αὐτήν. 

3 ἔχειν Β τοῦτο yapV 4 ἐγγὺς omB ὄ εἰ Β ecor.: εἰσ ν: 
B a..cör. 6 γινομένοισ Β 7 ἐπισφαλείᾳ tempt. Schw.: δειλία Υ: 
dem Β 1-:- τὸ ἑξῆς ὅθ 12 σὺ ὁ. Β' σὴν 1 τῶν om B 

σοι scholiasta, quasi a Medea dicta sint, nisi μοι scrib. 15s ἡ TA. om B 
μὰ 1 Β: παΐδασ φέροντασ ZV 21 ἢ solo αὐτοῦ y. V age B 
2 <2 Schw. ZomB φεργή mo ἐστν B 28 φερνὰν V εἰση- 
ra V 24 ZlomB 

Diehl, Euripides Medea. 6 



ABV 
:LP 

82 EVRIPIDIS MEDEA 

ΙΑ. τί δ᾽, ὦ ματαία, τῶνδε σὰς κενοῖς χέρας: 

δοχεῖς σπανίζειν δῶμα βασίλειον πέπλων, 

δοχεῖς δὲ χρυσοῦ; σῷζε, pn δίδου τάδε. 

εἴπερ γὰρ ἡμᾶς ἀξιοῖ λόγου τινὸς 

γυνή, προϑήσει χρημάτων, σάφ᾽ οἶδ᾽ ἐγώ. 

ΜΗ. μή μοι σύ᾽ πείθειν δῶρα χαὶ ϑεοὺς λόγος" 

χρυσὸς δὲ χρείσσων μυρίων λόγων βροτοῖς. 
χείνης ὃ δαίμων, χεῖνα νῦν αὔξει ϑεός, 

νέα τυραννεῖ᾽ τῶν δ᾽ ἐμῶν παΐδων φυγὰς 

ψυχῆς ἂν ἀλλαξαίμεϑ᾽, οὐ χρυσοῦ μόνον. 

ἀλλ ὦ τέκν᾽, εἰσελϑόντε πλουσίους δόμους 

πατρὸς νέαν γυναῖκα, δεσπότιν δ᾽ ἐμήν, 

ἱχετεύετ᾽, ἐξαιτεῖσϑε un φεύγειν χϑόνα, 

χόσμον διδόντες᾽ τοῦδε γὰρ μάλιστα dei, 

ἐς χεῖρ᾽ ἐχείνης δῶρα δέξασϑαι τάδε. 

I” ὡς τάχιστα᾽ μητρὶ δ᾽ ὧν ἐρᾶ τυχεῖν 

εὐάγγελοι γένοισϑε πράξαντες χαλῶς. 

ΧΟ. νῦν ἐλπίδες οὐκέτι μοι παίδων ζόας, 

οὐχέτι᾽ στείχουσι γὰρ ἐς φόνον ἤδη. 

δέξεται νύμφα χρυσέων ἀναδεσμιῶν 

δέξεται δύστανος ἄταν᾽ 

ξανϑδ δ᾽ ἀμφὶ κόμα ϑήσει τὸν “Αἰδα 

κόσμον αὐτὰ χεροῖν [[λαβοῦσα]]!. 
πείσει χάρις ἀμβροσίους 7’ αὐγὰς πέπλων 

χρυσότευκτόν (Te) στέφανον περιϑέσϑαι" 

νερτέροις δ᾽ ἤδη πάρα νυμφοχομήσει. 

τοῖον εἰς ἕρχος πεσεῖται 

στρ. 

> 
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uel φάτις Sybel 966 ἄξει A 968 ψυχαῖσ VE 969 εἰσελϑόντεσ AV 
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977 ἤδη: 
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[1] Nauck: defendit Schroeder 988 ἀμβρόσιόσ τ᾽ (τ᾽ om ΝΒ) αὐγὰ 
ll.: em v. Arnim πέπλου P: ΜΝ (sscr.) 984 χρυσεοτευκτὸν 1]. : em 
Reiske: χρυσέων τ. Murray re) Elmsley Reiske 985 δ᾽ om AV 
παρα- plerique γυμφοκχοσμήσει A'BLV’Z 

ScnoL. 962 | VB εἴπερ γὰρ ἡμᾶς: εἴπερ, φησί, τῷ ὄντι πᾶσα 
γυγὴ ἡμᾶς τοὺς ἄνδρας ἀξιοῖ τινὸς λόγου [[χρίνειν]], προτιμήσει καὶ χρημάτων 
τὸ πείδεσδαι τῷ ἀνδρί. ἢ ἰδίᾳ νοητέον χαὶ ἐπὶ τῆς Γλαύκης, εἴπερ 
με τῷ ὄντι στέργει ἣ γυνή, καὶ ἄνευ τοῦ λαβεῖν τὰ δῶρα πεισδϑήσεται. 
966 | VB χείνης 6 δαίμων: ἀντὶ τοῦ ἡ εὐδαιμονία, τουτέστιν" 
ἐχείνῃ καιρὸς εὐδαιμονεῖν, ἡμῖν δὲ ταῦτα οὐκ χείωται ὡς δυστυχοῦσιν. 

967 | VB νέα τυραννεῖ: ἀντὶ τοῦ ἡ Γλαύχη, φησί, νέα οὖσα τὴν 
ἡλικίαν ἄρχει καὶ κρατεῖ. αἰνιγματωδῶς δὲ τοῦτο, ὡς τοῦ ᾿Ιάσονος διὰ τὸ 
γέον τῆς ἡλικίας προτετιμηκότος τὴν Γλαύκχην. 968 | VB ψυχῆς ἂν 

ἀλλαξαίμεδ᾽: ἀντὶ Tod’ ἑλοίμην Av χαὶ ἀποδανεῖν ὑπὲρ τοῦ μὴ τοὺς 
παϊδάς μου ἀπελαϑῆναι. καὶ τοῦτο δὲ xar εἰρωνείαν. BER [ΒΒ κόσμον 

διδόντες: nat τοῦτο ἀπιϑάνως, τὸ παρεγγυᾶσϑαι τοὺς παισὶν ἐντελλομένην 

ἐκείνῃ αὐτῇ διδόγαι, ὑπόληψιν ἔχουσαν φαρμαχίδος. ΙΝ τοῦδε γὰρ 

μάλιστα: ἕνεχεν τοῦδε, τοῦ μὴ φεύγειν ὑμᾶς, δεῖ αὐτὴν λαβεῖν τὰ 

δῶρα. 976 | V νῦν ἐλπίδες: ἐκ τοῦ ἀπελϑεῖν τὰ δῶρα πείϑεται ὅ 
χορὸς ὅτι μέγα κακὸν γενήσεται ἐξ οὗ ἀναγχασϑήσεται ἣ Μήδεια πάντως 
φονεῦσαι τὰ τέχνα. | VB παίδων ζωᾶς: ἀντὶ τοῦ οὐκέτι μοι ἐλπίδες 

τοῦ ζήσεσϑαι τοὺς παῖδας. 980 | VB ϑήσει τὸν Αιδα κόσμον: 
ϑάνατον, φησί, μᾶλλον περιϑήσεται ἢ χόσμον. 982 | VB αὐγά: τὸ 
ἑξῆς χάρις ἀμβρόσιός τε αὐγὰ πέπλων πείσει περιϑέσϑαι χροΐ χρυσότευχτον 
στέφανον. ΙΝ ἀμβρόσιος: ἀντὶ τοῦ ἀμβροσία ϑεία. αὐγὴ δέ, ἡ 
λαμπηδών, [{τοῦ χρυσέου στεφάνου καὶ] τῶν πέπλων πείσει αὐτὴν ταῖς 

ἰδίαις χερσὶ λαβοῦσαν περιϑέσϑαι ταῦτα, ἵνα (ἐν) τῇ τοῦ παντὸς σώματος 
διαχκοσμήσει καὶ ἡ χεφαλὴ πρὸς ἀξίαν κοσμῆται. 985 | VB νερτέροις 
ἤδη: ἀντὶ Tod’ παρὰ τοῖς νερτέροις καὶ τοὺς χατοιχομένοις αὐτὴν κοσμήσει 

ταῦτα. τὰ δῶρα. γυμφοχοσμῆσαι δέ ἐστι τὸ τὴν νύμφην κοσμῆσαι. 

γυμφοχοσμήσει οὖν ἀντὶ τοῦ νυμφευϑήσεται. 986 | Bi τὸν 
ἄφυχτον ὄλεϑρόν φησιν. 

„ λόγου τιὸσ B [[]] Schw. 6 ἡμὴ --- δυστυχοῦσαν om Β 
8 ἐπιπλητικῶσ Β διὰ omV 1[1Π μου ἀπελασϑῆναι V: ἀπελαϑῆναι μου B 
12 πιϑδανῶσ VB: em Schw. 18 ἔχουσα VB 175 cum praecedentibus 
coniunxit V 17 ἀντὶ τοῦ om V va εἰσὶν V 18 ζ. τὰ τέχνα V: 
σώιζεσθαι τοὺσ παῖδασ B 19 Z!omB 195 αὐγὰ ---πέπλων Schw.: 
αὐτὴ χεροῖν λαβοῦσα: αὐτὰ χάρισ ἀμβρόσιόσ τε αὐγὰ πέπλων V: αὐτὰ 
πέπλων: τὸ ἑξὴσ αὐτὰ χάρισ ἀμβρόσιοσ πέπλων B 21---94 praecedenti 
applicauit 2V 21 ἀμβρόσιοσ δὲ αὐτὴ V:emSchw. 22 [{77 Schw. 
28 < ) Schw. 24 χεχόσμηται V: em Schw. 24s / om B 

6* 
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χαὶ μοῖραν ϑανάτου δύστανος᾽ ἄταν δ᾽ 
οὐχ ὑπεχφεύξεται. 

σὺ δ᾽, ὦ τάλαν, ὦ χαχόνυμφε στρ. 990 
γχηδεμὼν τυράννων, ; 

παισὶν οὐ χατειδὼς 

ὄλεϑρον βιοτᾷ προσάγεις, ἀλόχῳ τε σὰ στυγερὸν 
| ϑάνατον. 

δύστανς μοίρας, ὅσον παροίχη. 995 

μεταστένομιαι δὲ σὸν ἄλγος, ἄντ. 
ὦ τάλαινα παΐδων 

μᾶτερ, ἃ φονεύσεις 

τέχνα νυμφιδίων ἕνεχεν λεχέων, ἅ σοι προλιπὼν. 

ἀνόμως 1000 

ἄλλα ξυνοιχεῖ πόσις συνεύνῳ. 

HAI. δέσποιν᾽, ἀφεῖνται παῖδες οἵδε σοὶ φυγῆς, 

χαὶ δῶρα νύμφη βασιλὶς ἀσμένη χεροῖν 

ἐδέξατ᾽ " εἰρήνη δὲ τἀχεῖθϑεν τέχνοις. 

ἔα. 

τί συγχυϑεῖσ᾽ ἕστηχας ἡνίχ᾽ εὐτυχεῖς ; 1005 

[rt σὴν ἔστρεψας ἔμπαλιν παρηΐδα, 

χοῦχ ἀσμένη τόνδ᾽ ἔξ ἐμοῦ δέχῃ λόγον: ]] 

ΜΗ. αἰαῖ. 

ΠΑΙ. τάδ᾽ οὐ ξυνῳδὰ τοῖσιν ἐξηγγελμένοις. 

ΜΗ. αἰαΐ μάλ᾽ αὖϑις. ΠΑΙ͂. μῶν τιν’ ἀγγέλλων τύχην 

οὐχ οἶδα, δόξης δ᾽ ἐσφάλην εὐαγγέλου; 1010 

988 ὑπεφεύξεται P: ὑπερφεύξεται AVB 998 ὀλέϑριον ll. praeter L 
βιοτὰν 1]. praeter B!V?2 994 στ. ὃ. στυγερᾷ στυγερόν A 995 δύστανε, 
μοίρας alii παροΐχει 1. 998 φονεύεισ V 999 εἵνεχε V 1001 ἄλλ 
ll.: em Matthiae 1002 πρε. tribuerunt ll. praeter VLP 1005. 1 
1012 eqs πρε. ποία insigniti in AB, solus ut uidetur 1005 in V 1005 ἔα 
Medeae tribuunt 1.: Be Kirchhoff 1006 e 998 confictum censuit 
Valckenaer ἔτρεφασ B „1007 „del Nauck. ek. 924 1008 αἵ ai BP: 
αἷ αὐ 1,: αἵ αἵ αἵ αἷ ν: αἵ αἵ αἰ A 1009 ai αἴ 11. praeter L (mi ai) 
ἀγγέλων V: ἀγγξζξω LP 1010 δ᾽ om V! 
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ScnoL. 990 | VB σὺ δ᾽, ὦ τάλαν: τοῦτο πρὸς τὸν ᾿Ιάσονα 

ἀποτείνει. κηδεμὼν δὲ παρὰ τὸ χῆδος, ἀντὶ τοῦ γαμβρέ. σὺ δέ, 
φησίν, ὦ ἐπ᾽ ὀλέδρῳ γενόμενε νυμφίε τὴς Γλαύκης χαὶ ἐπιγαμβρίαν οὐχ 
εὐτυχῆ ταύτῃν πρὸς τοὺς βασιλεῖς ἐσχηχώς, ὄλεδρον τοῖς αὑτοῦ παισὶ καὶ τῇ 

γύμφῃ κχατασχευάζεις, οὐ συνεὶς τὸ Em’ ὀλέδρῳ μηχάνημα. βιοτᾷ δὲ 
παισίν, ἀντὶ τοῦ τῇ ζωῇ τῶν παίδων. | Bi ἀντὶ τοῦ ὦ ἐπὶ κακῷ σου 

γυμφευσάμενε. ΘΘῚ | Bi οὐ γινώσχων τῇ τῶν παίδων βιοτῇὴ ὄλεδρον 

προσάγεις. 995 | VB μοίρας ὅσον παροίχῃ: μοίρας ἀντὶ τοῦ 
πρέποντος. καὶ τοῦτο δὲ πρὸς ᾿Ιάσονα ἀποτείνει. τινὲς δὲ πρὸς τὴν Μήδειαν᾽" 
ἵνα φονεύσῃς τὰ παιδία σοῦ. τὸ δὲ παροίχ ἢ, παρελϑεῖν πεποίηκας, ὧ 

ᾶσον, πολὺ μέρος τῆς ϑανατηφόρου μοίρας τῇ Γλαύχῃ ὡς ἐγγὺς εἶναι τὸν 

ϑάγατον αὐτῆς, ἀντὶ τοῦ τὸν χαιρὸν τοῦ ϑανάτου τῇ Τλαύκῃ συνήγαγες 
χαὶ πλησίον εἶναι πεποίηχας, συγχωρήσας ὑπ᾽ ἀγνοίας ἀποκομισϑῆναι τὰ 

δῶρα. μοίρας δὲ τῆς ϑανατηφόρου φησίν. τὸ δὲ ὅσον ἀντὶ 
τοῦ πολύ. | V ἄλλως: ὦ ταλαίπωρε ᾿Ιᾶσον, ὅσον ἐχπέπτωχας τῆς 
εὐμοιρίας. ἢ οὕτως ὅσον τοῦ καθήκοντος ἐξέδραμες ὡς μὴ συνιέναι ὅτ! 

ἐπὶ φόνον τὰ τέκνα σου ἄγεις. 996 | VB μεταστένομαι δέ: ἣ 
μετά ἀντὶ τῆς ἐπί καὶ τὸ σόν ἀντὶ τοῦ σοί, τουτέστι στένω δὲ καὶ ἐπὶ 

σοὶ καὶ ἄλγος ἔχω. ἢ οὕτως μεϑίσταμαι δὲ καὶ ἐπὶ τὸ σὸν ἄλγος καὶ 
στένω τὴν σὴν τύχην, ἐφ᾽ A τὴν ψυχὴν ἀλγεῖς. λέγει δὲ τὸ διημαρτηκέναι 

αὐτὴν τοῦ Ἰάσονος. 1002 | VBi δέσποιν, ἀφεῖνται παῖδες: 
ὃ παιδαγωγὸς ἀγαγὼν τοὺς παῖδας διαλεχϑέντας τῇ Γλαύκῃ λέγει" συγχεχώρη»- 
ται τοὺς παισί σου ἐνταῦϑα μεῖναι καὶ μὴ ἀπελαϑῆναι. 1005 | Bs συν»- 
ταραχϑεῖσα. 1008 | Bs οὐ σύμφωνα. 10089 | VB μῶν τιν᾽ 
ἀγγέλλων: ἡ μὲν Μήδεια ἐννοουμένη τὸν δι αὐτῆς ἐσόμενον τοῖς παισὶν 

αὑτῆς ϑάνατον ἐστύγναζεν, 6 δὲ παιδαγωγὸς νομίζων αὐτὴν ἐφ᾽ οἷς 
ἀπήγγειλε λυπεῖσδαί φησιν ἄρ᾽ οὖν μὴ οὐ χρηστά σοι ἀπήγγειλα, ἀλλὰ 
ἐσφάλην, νομίσας εὐαγγελίσασθαι πρὸς σὲ ταῦτα. | BE συμφοράν. 

1010 | Bs ὑπολήψεως. 

5 βιοτὰν V: ävB 8 ZomB μοίρασ ἀντὶ V: τοῦὔτἔστι B 
9 ἰάσονα B: αὐτὸν V τινὲς Schw.: τ VB 10 ζὅσον μοίρας παροίχῃ,» 
ἵγα ex. gr. suppl. Schw. τέχνα B 11 πολυμερῶσ V 12 ἀντὶ τοῦ 
Schw.: ἀφ᾽ οὗ VB 14 τὰσ ϑανατηφόρουσ μοίξασ V 16 ἐξέδραμε V 
17 Zom B 18 τοσόν μοι τουτέστι B (om cett.) 195 οὕτως om B 
τὸν V 21 αὐτὴν om B τῶν ZomB 22 ὅ--λέγει V: ἀντὶ 
τοῦ Bi 28 adi. Bi: ὃ παιδαγωγὸσ δέ ἐστιν ἐνεγκὼν τοὺσ παῖδασ ἤδη 
διαλεχϑέντασ πρὸσ τὴν γλαύκην 25 ἐννοοῦσα Β 25 dr — ἐστύγναζενν᾽: 
ὅσον οὐδέπω μέλλοντα δι αὐτὴν ἔσεσθαι φόνον Toto παισὶν εἱστήχει κατε- 
στυγνασμένη B 26 ϑάνατον Schw.: ὃ. φόνον ἐνόμιζεν Β 27 φησὶ 
post οὖν coll.B ἀλλὰν: καὶ B 28 πρὸσ δὲ ταῦτα B: προσέτα 
sscr. m V 
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MH. ἤγγειλας ol’ ἤγγειλας᾽ οὐ σὲ μέμφομιαι. 

HAI. τί δαὶ κατηφεῖς ὄμμα καὶ δαχρυρροεῖς ; 

ΜΗ. πολλή w ἀνάγχη, πρέσβυ᾽ ταῦτα γὰρ Deo! 
χἀγὼ χαχῶς φρονοῦσ᾽ ἐμιηχανησάμιην. 

HAI. ϑάρσει᾽ κάτει τοι χαὶ σὺ πρὸς τέχνων ἔτι. 1015 

ΜΗ. ἄλλους κατάξω πρόσϑεν ἣ τάλαιν᾽ ἐγώ. 

HAI. οὔτοι μόνη σὺ σῶν ἀπεζύγης τέχνων. 

κούφως φέρειν χρὴ ϑνητὸν ὄντα συμφοράς. 

ΜΗ. δράσω τάδ᾽" ἀλλὰ βαῖνε δωμάτων ἔσω 

χαὶ παισὶ πόρσυν᾽ οἷα χρὴ rad” ἡμέραν. 1020 
ὦ τέχνα τέχνα, σφῷν μὲν ἔστι δὴ πόλις 

χαὶ δῶμ᾽, ἐν ᾧ λιπόντες ἀϑλίαν ἐμὲ 

οἰκήσετ᾽ αἰεὶ mTpög ἐστερημένοι" 

ἐγὼ δ᾽ ἐς ἄλλην γαῖαν εἶμι δὴ φυγάς, 

πρὶν σφῷν ὄνασϑαι χἀπιδεῖν εὐδαίμονας, 1025 
πρὶν λέχτροι καὶ yuvalnı χοὶ γαμιηλίους 

εὐνὰς ἀγῆλαι λαμπάδας 7’ ἀνασχεϑεῖν. 

1011 οἷον ν' 1012 δὲ VP!: δὴ P®: δ᾽ αὖ Christ, pat. 731 xam- 
φὲς Cobet Wecklein. sed cf. Hom. X 293 π 342 σοῦ δαχρυρροξὶ 
Wecklein 1018 πολλή στ᾿ Wecklein 1015 κάτει Porson: χρατεέῖσ 11. 
cum Σ 1017 τῶνδ᾽ A 1018 δὲ A 1021 ἐστιν ἡ π. A 1028 ἀεὶ 
ll. praeter BLP 1026 λουτρὰ Burges λέχτρα πορσῦναί τε Kaibel 
1020 5 λέχτρ᾽ ἀγῆλαι ceteris deletis Bothe 1027 ἀνασχέϑειν 1]. praeter 
AV! post 1027 unius uersus spatium uacuum in A 

SCHOL. 1012 | Bi κχατηφὲς nad καὶ χκαταστυγνάζεις. 
1013 | VB πολλή μ᾽ Avdayan: διπλὴ πάλιν ἡ ἔννοια, ὡς μὲν πρὸς 
τὸν πρέσβυν ὅτι χωρὶς τῶν τέκνων φεύξεται καὶ καταλείψει αὐτά, ὡς 

δὲ πρὸς τὴν ἀλήϑειαν ὅτι. φονεύσει αὐτά. | VB πολλή μ᾽ ἀνάγκη: 
λείπει τὸ ὀδύρεσϑαι᾽ ἀνάγχη, φησί, πολλή μοι ὀδύρεσϑαι ἐπὶ τοῖς παροῦσι 

καριοὶς. ὑπό τε γὰρ τῆς ἐμῆς ἀνοίας καὶ τοῦ παρὰ τῶν ϑεῶν χόλου τὰ 

κατ ἐμὲ καχῶς διάκειται. ταῦτα δὲ λέγει προπέτειαν ἑαυτῆς κατα- 

γινώσχουσα. κατεμέμψατο ἑαυτῇ ἐπὶ τῇ τῶν δώρων ἀποστολῇ. εἰ γὰρ 

ἔμελλεν ἀποϑανεῖν ἡ Γλαύχη, ἀνάγκη ἣν φονεῦσαι τὴν Μήδειαν τὰ ἑαυτῆς 

τέχνα, ἵνα μὴ ὑπὸ ἄλλων τοῦτο γένηται ὅπερ αὐτὴ ἐλυπεῖτο μετα- 
γοοῦσα, αὐτὸς δὲ ᾧετο αὐτὴν ὀδύρεσϑαι, ὅτι φυγὰς ἔμελλε γίνεσθαι. 

1015 | VB ϑάρσςει" κρατεῖς: ἔτι ϑαρσεῖν ὀφείλεις. καὶ γὰρ εἰ φεύγειν 

10 
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μέλλεις, ἀλλ οὖν τῇ τῶν παίδων ὑποστάσει καὶ ζωῇ πάλιν συμβιώσῃ. 
τὸ γὰρ ἔτι τὸ μέλλον δηλοῖ. τὸ δὲ κρατεῖς ἀντὶ τοῦ νενίκηκας. 
1016 | VB ἄλλους κατάξω: τὸν ἐσόμενον τῶν παίδων φόνον πάλιν 
προοδύρεται, ἀσήμως δέ, ὑπὲρ τοῦ μὴ συνιέναι τὸν παιδαγωγόν. τὸ μὲν 
οὖν ἄλλους ἀντὶ τοῦ τούτους, τὸ δὲ κατάξω ἀντὶ τοῦ εἰς “Αιδου πέμψω. 
1017 | VB οὔτοι μόνη σύ: ἣ μὲν ἔλεγεν ὅτι πρὶν εὐτυχῆσαι ὑπ᾽ αὐτῶν, 

ἀλλοτρίους μου γενομένους τοὺς παῖδας πέμψω εἰς “Αιδην᾽ 6 δὲ πρέσβυς 
τὸ κατάξω νοεῖ ὅτι πέμψω πρὸς τὸν Ἰάσονα ἠλλοτριωμένους μου τοὺς 
παΐδας. 1018 | νΒὶ χούφως φέρειν χρή: πάλιν οὐδὲν ἧττον μὴ συνεὶς 
τὸ εἰρημένον οἴεται αὐτὴν ὀδύρεσϑαι τὴν ἑαυτῆς ἐξορίαν. 1021 | vBö 
τέκνα τέχνα, σφῷν μὲν ἔστι: τοῦ σφῷν τὸ πλῆρες σφῶιν, τουτέστιν 
ὑμῶν τῶν δύο. τὴν μὲν πόλιν, φησίν, τήνδε ὑμεῖς οἰκήσετε, ὦ τέχνα, καὶ 
τὸν οἶκον τοῦτον δι᾽ αἰῶνος. λέγει δὲ ἀσήμως τὸν "Ardnv, καὶ πάντα δὲ 
τὰ ἑξῆς αἰνιγματωδῶς ὁμιλεῖ ὑπὲρ τοῦ μὴ αἰσϑέσδαι τὸν παιδαγωγόν. 
τὸ δὲ ἐν ᾧ πρὸς τὸ οἰκήσετε συναπτέον, τουτέστιν᾽ ἐν ᾧ, τῷ “Αιδῃ, 
οἰκήσετε ἀπολιπόντες ἐμέ. 1027 | VB εὐνὰς ἀγῆλαι; Φρύνιχος 
ἀγῆλαι ἀντὶ τοῦ εὔξασϑαι. ar παρὰ ᾿Αριστοφάνει [Pac. 399] “διὰ 

παντός, ὦ δέσποιν, ἀγαλοῦμεν ἡμεῖς ἀεῖ. καὶ Ἕρμιππος ᾿Αρτοπώλισι 
[frg. 87]. φέρε νῦν ἀγήλω τοὺς ϑεοὺς ἰοῦσ᾽ ἐγώ. δηλοὶ καὶ τὸ τιμῆσαι. 
ἄγειν γὰρ τὸ τιμᾶν φασιν “Ev πρώτοις ἄγω. καὶ [Soph. OR 775] 
«ηγόμην δ᾽ ἀνὴρ ἀστῶν μέγιστος τῶν ἐκεῖ". | VBi ἀγῆλαι ἀντὶ τοῦ 
παρασχευάσαι καὶ συναγαγεῖν. ἀνασγεϑεῖν δὲ ἀνατεῖναι. αὐϑδϑαδείας 

δὲ ἀπονοίας αὐταρεσχείας. 

1 καταστενάζεισ BB 2 Zom διπλῇ ---ἔννοια om Β ὧσ Β: 
nV 8. πρεσβύτην B χωρὶς---χαἱ οὐ Β 4 τὴν οὐ Β' ZomB 
4—11 scholio superiori adiunxitB ὅ λείπει δὲ Β: διὰ Υ πολλή — ἐπὶ 
om B 6 χακοὶσ χλαίειν Β γὰρ om V τῶν om B 8 χαὶ ἐμέμψατο 
ἕαυ sscr. 7 V: em Schw.: om B 8.55 εἰ — τέχνα V: ἀνάγκη γὰρ εἰ 
ἔμελλεν ἣ γλαύκη ἀπόλλυσϑαι καὶ αὐτὴσ τὰ τέκνα ὑπ᾽ „re ἀναιρεῖσδαι Β 
10 ἄλλου Β 109 ὅπερ---μεταγοοῦσα Υ: αὕτη μὲν οὖν ἐπὶ τούτω μετανοεὶ Β 
12 χαὶ γὰρ εἰ καὶ Β 125 φεύγειν. μέλλεισ B: gu 5507. Y ν 18 ἀλλ᾽ 
οὖν om B πάλ. συμβ. V: ὅμωσ ἰσχὺν ἔχει τὰ χατὰ σὲ καὶ εὔελπισ εἰ 
τούτοισ πρὸσ᾽ τὸ μέλλον RR B 14 τὸ μέλλον δηλοῖ νι καὶ ἐπὶ τοῦ 
μέλλοντοσ κεῖται Β δὲ Μ: οὖν Β )ενυκηκώσ A: γενίκηκασ καὶ εὐτύχη- 
κασ τὸ ὅσον ἐπὶ Tols τέχκνοισ καὶ εὔελπισ εἰ πρὸσ τὸ μέλλον Β 17 δὲ 
omV ἀντὶ τοῦ om V πέμψω εἰσ τὸν ἅιδηνΒ 18Z7omV εὐτυχήσω ν 
19 μοῦ Β: μὲν V τοὺς παῖδας om V τὸν ἄιδην B παιδαγωγὸσ Β 
20 ἐννοεῖ Β ὅτι πέμψω γ: ἀγτὶ τοῦ ἀποπέμψω 1 B τοὺσ ἀλλοτριωμ. μου π. ν 
21 sub finem add.: ἵν᾽ ἦι τὸ ἄλλουσ ἀντὶ τοῦ ἀλλοτρίουσ Β 27 ᾧ om Β 
28—33 cf. lex. Bachm. p- II, 185 Suid. 5. u. ἀγῆλαι etym. magn. p. 9, 52 
30 δέσποτ᾽ Aristoph.: πότνια lex. Bachm. Suid. ἀρτοπώλιαι V 81 οἴουσ 
ἐγώ lex. Bachm. Suid.: todo’ ἔσω B: εἴσω todo’ V τιμῆσαι V 32 φησὶν V 
v— 38 eutom B 32 ἄγω Dindorf: ἐγὼ V 88 μέγιστοι V 885 ἐκεῖ 
ἢ ἀγῆλαι eqs V 84 ἀνασχέσϑαι Bi: emSchw. 845 ἀνασγ.---αὗταρ. om V 
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ὦ δυστάλαινα τῆς ἐμῆς αὐϑθαδίας. 

ἄλλως ἄρ᾽ ὑμᾶς, ὦ τέκν᾽, ἐξεϑρεψάμην, 

ἄλλως δ᾽ ἐμόχϑουν χαὶ κατεξάνθην πόνοις, 1080, 

στερρὰς ἐνεγχοῦσ᾽ ἐν τόχοις ἀλγηδόνας. 

ἢ μήν ποθ᾽ ἣ δύστηνος εἶχον ἔλπίδας 

πολλὰς ἐν ὑμῖν γηροβοσχήσειν τ᾽ ἐμὲ 

χοὰ χατϑανοῦσαν χερσὶν εὖ περιστελεῖν, 

ζηλωτὸν ἀνθρώποισι" νῦν δ᾽ ὄλωλε δὴ 1035 

γλυχεῖα φροντίς. σφῷν γὰρ ἐστερημένη 

λυπρὸν διάξω βίοτον ἀλγεινόν τ᾽ ἐμοί. 
δμεῖς δὲ μητέρ᾽ οὐχέτ᾽ ὄμμασιν φίλοις 

ὄψεσϑ᾽, ἐς ἄλλο σχὴμ ἀποστάντες βίου. 

φεῦ φεῦ᾽ τί προσδέρχεσϑέ μ᾽ ὄμμασιν, τέχνα; 1040 

τί προσγελᾶτε τὸν πανύστατον γέλων: 

alat” τί δράσω; χαρδία γὰρ οἴχεται, 

γυναῖχες, ὄμμα φαιδρὸν ὡς εἶδον τέχνων. 

οὐχ ἂν δυναίμιην᾽ χαιρέτω βουλεύματα 

ὰ πρόσϑεν᾽ ἄξω παῖδας En γαίας ἐμούς. 1045 

τί δεῖ με πατέρα τῶνδε τοῖς τούτων χαχοὶς 

λυποῦσαν αὐτὴν δὶς τόσα χτᾶσϑαι χαχά; 

od δῆτ᾽ ἔγωγε. χαιρέτω βουλεύματα. 

καίτοι τί πάσχω; βούλομαι γέλωτ᾽ ὀφλεῖν 

ἐχϑροὺς μεϑεῖσα τοὺς ἐμοὺς ἀζημίους: 1050 

τολμητέον τάδ. ἀλλὰ τῆς ἐμῆς χάχης, 

τὸ χαὶ προσέσϑαι μαλθαχοὺς λόγους φρενί. 

χωρεῖτε παῖδες ἐς δόμους᾽ ὅτῳ δὲ (νὴ 

ϑέμις παρεῖναι τοῖς ἐμοῖσι ϑύμασιν, 

1080 δ᾽ eras. in L 1032 καὶ μὴν Wecklein 1035 δὴν v 
1037 7 ἐμοί IL: 7 ἀεί πο] τ ἐγώ F. W. Schmidt: δ᾽ ἅμα Wecklein 
1040 προσδέρχεσϑ᾽ om w V: &w Bl τέκνα LPB: φίλοισ rell.: sser. L® 
1042 ai αἵ (αἱ αἱ L) 1. 1043 τερπνὸ B 1046 με omA τούτων: 
τέχνων ci Prinz 1048 ο΄. Σ 1049 ὄφλειν 1. 1052 προέσϑαι 1]. : em 
Badham φρενόσ 1]. praeter L!P cum Σ 1054 δώμασιν 1]. praeter L!P 
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ScHor. 1029 | ΒΕ ματαίως. 1030 | VBi χατετάχην ἐφϑάρην 
κατεπογήϑην κατεσπαράχϑην. 1034 | νεΒ8 χρύψειν ἐνταφιάσειν. 

1035 | VeBi μακαρίαν με οὖσαν παρὰ τοῖς ἀνδρῴώποι. 1039| VB:< 
ἄλλο σχῆμ᾽ : ἄλλου βίου λέγει τοῦ χατὰ τὸν “Αἰδην, ὡς κἀν τοῖς 
κατοιχομένοις οὔσης τινὸς ἑτέρας πολιτείας. 1043 | VB γυναῖχες, 
ὄμμα φαιδρόν: πρὸς τὰς τοῦ χοροῦ λέγει᾽ ἀπορῶ τί δεῖ ποιεῖν. ϑέλει 
δὲ εἰπεῖν ὅτι τὸν φόνον οὐκέτι μου ἣ ψυχὴ τολμᾷ, ἀλλὰ λύομαι ταῖς τῶν 
ὀφϑαλμῶν χάρισιν, ἀτενιζόντων εἰς ἐμὲ τῶν φιλτάτων. 1044 | VB οὐχ 
ἂν δυναίμην: λείπει τὸ σφάξαι τὰ τέκνα. καὶ ἐρρέτω, φησίν, 6 ἐπὶ τὸ 
σφάξαι με τὰ τέχνα κρατήσας λογισμός. 1046 | VB τί δεῖ με 
πατέρα τῶνδε: ἀφίσταμαι, φησί, τοῦ φόνου τῶν παίδων. οὐ γὰρ ἵνα 
τὸν πατέρα τούτων λυπήσω τῷ φόνῳ αὐτῶν, ὀφείλω ἐμαυτῇ διπλασιοῦν τὰ 
κακά. λέγει δὲ τὴν λύπην τὴν ἐπὶ τοῖς παισίν. ἢ οὕτως σαφῶς 
εὔηϑές ἐστιν ἐργαζομένην με τὸν ϑάνατον τοῖς φιλτάτοις ἐπὶ τῷ τὸν πατέρα 
λυπῆσαι, αὐτὴν διπλασίαν λύπην χτήσασϑαι διὰ τῆς τούτων τελευτῆς. 

δοχοῦσι γὰρ αἵ μητέρες συμπαϑέστεραι εἶναι ταῖς τῶν παίδων συμφοραῖς. 

ϑαυμάσαι δέ ἐστι τὸν ὑπερβάλλοντα ϑυμόν, ὃν ἔχει κατὰ τοῦ Ἰάσονος ἣ 
Μήδεια, ὅτι καίπερ προσδοχῶσα μειζόνως λυπηϑήσεσϑαι, ὅμως ὑπὲρ τοῦ 
λυπῆσαι τὸν ᾿Ιάσονα αἱρεῖται τούτους φονεύειν. 1048 | VB χαιρέτω 
βουλεύματα: ἔτι ἐν μετανοίᾳ ἐστίν. οὐκ ἂν ἐγὼ φονεύσαιμι, φησίν, 
ἀλλὰ μεϑείσϑω μοι 6 χρατήσας με τοῦ φόνου λογισμός. γράφεται δὲ 

καὶ παύσομαι βουλευμάτων. 1049 | VB καίτοι τί πάσχω: 
ἐνταῦϑα ὥσπερ ἀναζωπυροῦσα τὸν κατὰ ᾿Ιάσονος δυμὸν λαμβάνεται ἑαυτῆς 

καί φησι τί δὴ πέπονθα εἰς οἶχτον ἐμπεσοῦσα τῶν παίδων; οὗ γὰρ ἐμὸν 
καταισχύνειν ἐμαυτὴν ἀφεῖσαν ἀτιμώρητον τὸν πάντων ἐμοὶ πολεμιώτατον 

Ἰάσονα, ἐξὸν φογεύουσαν τούτους λυπῆσαι τοῦτον. ἐχϑρούς οὖν λέγει 

ἀντὶ τοῦ ἐχϑρόν, τὸν Ἰάσονα. τοιοῦτον δὲ καὶ τὸ rap” Ὁμήρῳ [A 407]' 
“ἀλλὰ τίη μοι ταῦτα φίλος". 1052 | V τὸ χαὶ προέσϑαι μαλ- 
ϑακούς: τὸ ἐνδοῦναι τῇ φρενί μου μαλϑακοὺς λόγους. 1053 | VBöro 
δὲ μὴ ϑέμις παρεῖναι: ᾧτινι δὲ οὐκ εὐσεβές; φησίν, φαίνεται τὸ 

παρεῖναι τῷ φόνῳ τούτῳ καὶ δέχεσϑαι τοιαύτας ϑυσίας, οὗτος ἀπίτω. 

τοῦτο δὲ εἶπεν ὡς ὄντων τινῶν ϑεῶν χαιρόντων ἀνδροφονίαις, οἷον Ἐρινύων, 

ἤλρεως καί τινων ἑτέρων. Ὅμηρος [E 31. 455] “Ἄρες Αρες βροτολοιγὲ 
μιαιφόνε. τῷ δὲ αὐτῷ μελήσει συναπτέον τὸ μὴ παρεῖναι. 

2 χατεσπαράχϑην οι ΒΊ 85 ZomB 4 χἄὰν Β: χαὶ ν΄ ὄ τινὸς 
omV 5sZ/omB 6 ἀπορῶ---ποιεῖν οα Β 8s/omB 9 τὸ: τῶι Β 
105 ZomB 12 φόνω V: ϑανάτωι Β 18 ἢ --- 15 τελευτὴς οα! V 16 περι- 
παδέστεραι Β ἐν ταῦ Β' 195 ZomB 20 onotvomB 21 μεϑείσϑω 
μοι Β: χαιρέτω με om B 21 5 γράφεται --- βουλευμάτων om V 
22 Z!omB 28 τῶι κατὰ τοῦ ἰάσονοσ ϑυμῶι Β 26 ἐξὸν -- 28 φίλος 
omV 2957 0 Β 80 φησιν οὐκ εὐσεβὲσΒ τὸ οὶ Β 82 τινῶν οἵχ 
ἀνδροφογίαι Β οἷον  Ν 88 rıvavomV 8.85 Ὅρ.--- παρεῖναι om V 
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αὐτῷ μελήσει χεῖρα δ᾽ οὐ διαφθερῶ. 1055 
A Ἷ ἃ ἃ. 

μὴ δῆτα, ϑυμέ, μή ποτ᾽ ἐργάσῃ τάδε᾽ 

ἔασον αὐτούς, ὦ τάλαν, φεῖσαι τέχνων᾽ 

nei ed’ ἡμῶν ζῶντες εὐφρανοῦσί σε. 

μὰ τοὺς παρ᾽ “Αἰδῃ νερτέρους ἀλάστορας, 

οὔτοι ποτ᾽ ἔσται τοῦϑ᾽ ὅπως ἐχϑροῖς ἐγὼ 1060 

ποῖδας παρήσω τοὺς ἐμοὺς χαϑυβρίσαι. 

[[πάντως σφ᾽ ἀνάγκη χκατϑανεῖν᾽ ἐπεὶ δὲ χρή, 

ἡμεῖς χτενοῦμεν οἵπερ ἐξεφύσαμεν.]]} 

πάντως πέπραχται ταῦτα χοὐχ ἐχφεύξεται. 

non δὴ ᾿πὶ χρατὶ στέφανος, ἐν πέπλοισι δὲ 1065 

νύμφη τύραννος ὄλλυται, σάφ᾽ old ἐγώ. 
ἀλλ᾽ εἶμι. γὰρ δὴ τλημονεστάτην 6d6v, 

χαὶ τούσὸς πέμψω τλημονεστέραν ἔτι. 

παῖδας προσειπεῖν βούλομαι. δότ᾽, ὦ τέχνα, 

δότ᾽ ἀσπάσασϑαι ψιητρὶ δεξιὰν χέρα. 1070 

ὦ φιλτάτη χείρ, φίλτατον δέ μοι χάρα 

χαὶ σχῆμα χαὶ πρόσωπον εὐγενὲς τέχνων, 

εὐδαιμονοῖτον --- ἀλλ᾽ Exel’ τὰ δ᾽ Evbads 

πατὴρ ἀφείλετ. ὦ γλυχεῖα προσβολή, 

ὦ μαλϑαχὸς χρὼς πνεῦμά 8° ἥδιστον τέχνων. 1075 

χωρεῖτε χωρεῖτ᾽᾿ οὐ γάρ εἰμι προσβλέπειν 

οἵα τ᾽ ἔϑ᾽ ὑμᾶς, ἀλλὰ νικῶμιαι κακοῖς. 

1066 ἃ ἃ sc. ὦ ὦ A μὴ σύ γ᾽ LP ϑυμὲ δϑυμέ, μὴ ἐργάσῃ 
τάδε Nauck τόδε ll. praeter LP 1058 post 1045 transposuit Hartung 
zei μὴ med’ ἡμῶν G. Hermann: ἣ ̓κεῖ ned’ ἢ. Weil μεν 1059 ἅδην 
ll. praeter V!B 1060 ποδ᾽ A: nöd” V: yp. πῶσ V® τόδ᾽ ΓΜ! 
1062s e 12405 huc irrepsisse uidit Pierson 1063 χτανοῦμεν A! 
a. corr. VB 1064 πέπρωται LV? (sscr.): δέδοκται Blaydes 1065 ve LP 
1066 οἶδ᾽ ὅτι Schaefer 1067 εἶμι νῦν τληπαϑεστάτην 6. etym. m. cod, 
Flor. 1008 seclus. Pierson 1070 ἀσπάσασϑε V 1071 στόμα LP 
1073 εὐδαιμονοίτην Elmsley τάδ᾽ V!: τὸ δ᾽ Herwerden 1075 χρῶσ Vi 
1076 οὐ γάρ Ναυοῖ: οὐκέτ᾽ 1. 1077 7 ἔθ᾽ ὑμᾶς Nauck: 7’ ἐσ ὑμᾶσ LP: 
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τε πρὸσ ὑμᾶσ AVIB®?: τε προσμᾶσ B: πρὸς ὑμᾶς Christ. pat. 875. 1611: 
τ᾿ ἐγὼ σφᾶς temptauit Murray 

Scnor. 1055 | VB χεῖρα δ᾽ οὐ διαφϑερῶ: πάλιν ἐνταῦϑα 
λύεται πρὸς οἶκτον. ἔστι γὰρ μίμησις μητρὸς οὐ προαιρέσει, ἀνάγκῃ δὲ τοῦ 

τοὺς ἐχϑροὺς ἀμύνασθαι τολμώσης φόνον κατὰ τῶν φιλτάτων. οὖχ ἂν οὖν, 

φησίν, ἐγὼ μολύγαιμι τῷ τῶν ἐξ ἐμοῦ παίδων αἵματι τὴν ἐμαυτῆς χεῖρα. 
1058 | Bi ἀντὶ τοῦ ἐν ᾿Αϑήναις. 1059 | VB μὰ τοὺς παρ᾽ 

"Ardm νερτέρους: τοὺς καταχϑονίους beods ἀλάστορας. ἀλάστορας 

δέ, οὃς οὐκ ἔστι λαϑεῖν. ἐπειδὴ δὲ συνεχῶς δρᾷ ἑαυτὴν νικωμένην τῷ 

πρὸς τοὺς παῖδας οἴκτῳ, ὅρκῳ φρικωδεστάτῳ καταχλείει ἑαυτὴν πρὸς τὸ 
υνηδὲν ἕτερον ἢ τὸν φόνον ἐξ ἅπαντος δρᾶσαι. καὶ οὖκ ἄν, φησίν, ἐγὼ 

καταλείψαιμι τοὺς ἐμοὺς παῖδας ὑπὸ τῶν ἐμῶν ἐχϑρῶν καϑυβρίζεσϑαι" 
λέγει δὲ ὑπὸ τῶν πρὸς γένους τὴ Γλαύχῃ. καϑυβρίσαι δὲ λέγει τὸ 
μετὰ αἰχίας τινὰ ἀνελεῖν. 1062 | VB πάντως σφ᾽ ἀνάγκη: κἂν 

ἐγώ, φησί, μὴ φονεύσω τούτους, ἀλλ᾽ οἱ ἐχϑροὶ πάντως ἀναιρήσουσιν. εἰ 
δὲ ἅπαξ χρὴ τούτους ἀποδανεῖν, κάλλιον bo’ ἡμῶν ἀναιρεῖσϑαι, ἵνα μὴ 

δοκοῖεν οἱ ἐχδροὶ τιμωρίαν ταύτην λαμβάνειν παρ ἡμῶν. οἶδε δὲ τὸ 
εἱμαρμένον ταὶς παισίν, ὡς καὶ τὴν Ἰάσονος μοῖραν, ἐν οἷς φησιν [1387] 
᾿Αργοῦς κάρα σὸν λειψάνῳ πεπληγμένος. 1064 | Bi ἀντὶ 
τοῦ χέχριται εἵμαρται. ζγράφεται» πέπρωται. 1065 | VB καὶ 
δὴ ᾿πὶ χρατὶ στέφανος: ταῦτα ἐκ τοῦ χρόνου ἀναλογιζομένη πρὸς 

ἑαυτὴν λέγει. καὶ δή, φησίν, ἣ μὲν Γλαύκη, ὡς εἰκός, ἐπὶ τὴς κεφαλῆς 
ἔχει τὸν στέφανον καὶ λοιπὸν ἐγγύς ἐστι τοῦ ϑανάτου, ἀλλ᾽ εἶμι, μὴ μέλλω- 
μεν ἥκειν ἐπὶ τὴν δυστυχεστάτην ὅδὸν τοῦ φόνου. 1068 | VBi τὴν ἐπὶ 
τὸν Αιδην λέγε. τὸ δὲ ἔτι ἀντὶ τοῦ πολὺ μᾶλλον. 1043 | Bi εὐδαι- 
μονοῖτον μέν, ἀλλ᾽ ἐκεῖ. λέγει δὲ εἰς “Αιδην. | VB τὰ δ᾽ ἐνδ άδε: 
τὰ ἐν τοῖς ζῶσι. τουτέστιν ὃ πατὴρ αἴτιος τοῦ μὴ ζήσεσϑαι ὑμᾶς. 
1074 | VB ἣ περίπτυξις. ἢ ἢ πρώτη ϑέα. ἐν τῷ περιπτύσσεσϑαι 
«αἱ καταφιλεῖν ταῦτα λέγει. 

1—4 superioribus adi, V, sed praeter hoc schol. exh.: αὐτῶ μελή- 
σει: πάλιν NZ 1) — προαιρέσει (2) ἀλλὰ διὰ τὸ τοὺσ ἐχϑρ. --- τολμῶσαν (3) 
odx. ἂν οὖν ἐγὼ φησὶ μολύναιμι φησὶν ἐμαυτὴν τῷ φόνω 1ZomV 2). τοῦ 
Schw.: 89V: τῶι Β 8 χατὰΒ: ἀνὶνν 5sZomB 6, ϑεοὺς om V 

65 ἀλάστορας ---λαϑεῖν om Ὕ 75 ἐπειδὴ — οἴκτῳ B: διὰ οἴκτον οὖν τὸν 
πρὸσ “τοὺσ παϊΐδασ V 83 ἑαυτὴν κατακλείει V πρὸς--Ἰ Tram om V 

12 αἰχίασ ex αἰτίασ B: Bias V τινὸσ VB: em Schw. καὶ 18 .φο- 
νεύω Β πάντεσ ἀναιρήσωσιν 14 τούτισν ἡμῖνν 1 παρ᾿ Υ: 
ἐξ Β οἷδε ---17 πεπληγμένος omB 18<)Schw. 18sZ/omB 20 ἐμαυ- 
τὴν λέγω B 215 μέλλομενἮΥ 22 δυσχερεστάτην͵ Β 22.595 praecedenti 
coniunxit scholioV 28 ἀντὶ τοῦ Bi: ἐπὶ δ᾽ 25 engl V 2653 scholio 
quod antecedit adi. B 26 προσβολὴ δὲ περίπτυξισ B alterum ἣ V: ἀντὶ 
τοῦ B πεπτύσσεσϑαι V: περιπτύσσεσϑθαι δὲ Β 27 ταῦτα λέγει om V 
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χοὶ μανϑάνω μὲν οἷα δρᾶν μέλλω χαχά᾽ 

ϑυμὸς δὲ χρείσσων τῶν ἐμῶν βουλευμάτων, 
ὅσπερ μεγίστων αἴτιος κακῶν βροτοῖς. 1080 

ΧΟ. πολλάχις ἤδη 

διὰ λεπτοτέρων μύϑων ἔμολον 

χαὶ πρὸς ἁμίλλας ἦλθον μείζους 

ἢ χρὴ γενεὰν ϑῆλυν ἐρευνᾶν" 

ἀλλὰ γὰρ ἔστιν μοῦσα καὶ ἡμῖν, 108ὅ 

ἣ προσομιλεῖ σοφίας ἕνεχεν᾽ 

πάσαισι μὲν οὔ παῦρον δὲ γένος 

((μίανΣ ἐν πολλαῖς εὕροις ἂν ἴσως) 

οὐχ ἀπόμουσον τὸ γυναικῶν. 
χαί φημι βροτῶν οἵτινές εἶσιν 1090 

πάμπαν ἄπειροι md ἐφύτευσαν 

παῖδας, προφέρειν εἰς εὐτυχίαν 

τῶν γειναμένων. 

οἵ μὲν ἄτεχνοι δι’ ἀπειροσύνην 

εἴθ᾽ ἣὸὺ βροτοῖς εἴτ᾽ ἀνιαρὸν 109ὅ 

παῖδες τελέϑουσ᾽ οὐχὶ τυχόντες 

πολλῶν μόχϑων ἀπέχονται" 

οἷσι δὲ τέχνων ἔστιν ἐν οἴχοις ° 

1078 τολμήσω καχά Il. praeter 1, cum multis auctorum ueterum testi- 
moniis, ueluti Lucian. apol. 10 Clement. Alex. 2, 167 Galen, 5, 307. 408 
Plut. de uit. pud. 11, 533 aliorum 1079 ἐμῶν: καλῶν Stadtmueller 
1080 suspectus Sauppio 1081—1115 coryphaeo tribuit Arnoldt 
1083 ἤλυδον A 1084 εἰ 11. praeter Al ἃ. corr. 1087 δὲ δὴ AVB!: 
δέ τι ΤΡ: B® (sscr.) δὲ γένος {μίαν» Elmsley (cf. Heraclid. 327): 
δὲ y. <oopöv> Wecklein 1089 xoöx 1l.: em Reiske 1094 μέντ᾽ 1]: 
em Porson ἀπειροσύναν 11. praeter P! a. corr. 1096 οὐχ οἵ AP 
μαϑόντεσ Β5: τεχόντες Elmsley 1098 οἷσιν ABP 

ScHhoL. 1081 | V πολλάκις ἤδη: ἀποτρέπων 6 χορὸς τὴν 
Μήδειαν τὴς τῶν παίδων ἀναιρέσεως διεξέρχεται τοὺς τῆς παιδοποιίας 
πόνους. 1081 | VB πολλάκις ἤδη: πολλάκις, φησί, κατ᾽ ἐμαυτὴν 

ἐλογισάμην καὶ δ ἀχριβεστέρων λογισμῶν προσῆλθον αὐτὴ πρὸς ἐμαυτὴν 
ἁμιλλωμένη καὶ ζητοῦσα εἰ δυνατὸν καὶ τῇ γυναιχείᾳ φύσει ἐρευνᾶν τὰ τοῦ 

κὦ 

a 

Ἢ 
1; 
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βίου πράγματα καὶ εἰδέναι τί μὲν χαλὸν τοῖς ἀνϑδρώποις, τί δὲ οὔ. καὶ 
λογισαμένη εὗρον ὅτι μέτεστι μὲν ταῖς γυναιξὶ σοφίας καὶ τὴς τῶν ἀνδρω- 

πίνων πραγμάτων καταλήψεως, od πάσαις δέ, ἀλλ᾽ ὀλίγαις. ὧν οὖσα μία 
καὶ αὐτὴ τυγχάνω καὶ λογίζομαι τῶν ἀνδρώπων τοὺς ἀπείρους παιδοποιίας 
πολλῷ προφέρειν καὶ ὑπερβάλλειν εὐτυχίᾳ τοὺς γεννήσαντας. ὅσοι μὲν γὰρ 

τῶν χατὰ παιδοποιίαν μόχϑων ἐχτός εἰσιν, εἴτε καλὸν εἴτε λυπηρὸν οἱ 
παΐδες, οὐκ ἴσασιν᾽ οἱ δ᾽ ἔχοντες ἀνάγκῃ τῆς περὶ τοὺς παῖδας ἐπιμελείας 
κατατρυχόμενοι διατελοῦσιν, πρῶτον μὲν ὅπως ἀγάγωσι τοὺς παῖδας χοσμίως, 

σπουδάζοντες, δεύτερον δὲ καὶ πόδεν τούτοις χρημάτων πόρον καταλείψειαν, 

τρίτον ἐπὶ τούτοις οὐχ εἰδότες πότερον χρηστοῖς οὖσι τοῖς παισὶν ἢ πονηρσὶς 

τὸν τρόπον μοχϑοῦσι τὸν χρόνον ἅπαντα. οὐ γὰρ εὐμαρὲς συνιέναι τρόπον 

ἀνθρώπου, ὅπου γε τοὺς νομιζομένους εἶναι χρηστοὺς πονηροὺς πολλάκις 
ἐξαίφνης εὑρίσκομεν. ἕν δὲ πάντων τῶν χαχῶν τελευταιότατον βούλομαι 

πᾶσιν ἀνθρώποις ἐξειπεῖν᾽ δῶμεν γὰρ ὅτι χαὶ βίον αὐτάρχη τοῖς παισὶ 

κέκτηνται καὶ εἰς ἀκμὴν ἡλικίας προῆλθον οἱ παῖδες χαλοί τε χἀγαϑοὶ τὸν : 
τρόπον ἐχβεβήκχασιν᾽ εἰ [[δὲ]] δὴ τούτων οὕτως ἐχόντων φϑάσας ὃ δαίμων, 
πρὶν ὄνασϑαι τῶν ἀγαδῶν, τούτους ἁρπάσειε, πῶς ἔτι λυσιτελεῖ πρὸς τοῖς 

ἄλλοις τῶν ἀνθρώπων χαχοὶς παῖδας εὔξασϑαι τοῖς ϑεοῖς παρασχεῖν λύπην 

ἄντικρυς ὄντας. 1082 | Bi σοφῶν χαὶ συνετῶν. 1085 | Bi πλεο- 
γάζει 6 ἀλλά. ἢ ἀντὶ τοῦ δή. ΙΝ ἀλλὰ γὰρ ἔστι: πλεονάζει 

6 ἀλλά ἔστι γὰρ μοῦσα καὶ ἣμῖν. μέχρι δὲ τοῦ οὐκ ἀπόμουσον τὸ 
γυναικῶν ἐν μεσοσυλλαβίᾳ ἐστὶν ὃ λόγος. | VB μοῦσα zart ἡμῖν: 
ἀντὶ τοῦ φρόνησις παίδευσις πρὸς τὸ δύνασϑαι διαχρίνειν τὰ ἀνδρώπινα. 
καὶ ἡμῖν οὖν, φησί, μοῦσα προσομιλεῖ σοφίαν χαριζομένη πρὸς τὸ {καὶ 
ἡμᾶς ἀποφαίνεσϑαί τι περὶ τῶν ἀνδρωπίνων. 1089 | Bs ἀπαίδευτον. 
1092 | Bi ἀντὶ τοῦ ὑπερβάλλειν ὑπερφέρειν. 1093 | Bi τῶν 
γεννησάντων τῶν φυτευσάντων. 1094 | V οἱ μέντ᾽ ἄτεκνοι δι 
ἀπειροσύναν πολλῶν μόχϑων ἀπέχονται οὐχὶ τυχόντες εἴδ᾽ ἡδὺ βροτοῖς εἴτ᾽ 
ἀνιαρὸν παῖδες. 1097 | Bi μαχράν εἰσι μὴ πειρασϑέντες. 
1098 | VB οἷσι δὲ τέκνων: τούτους, φησίν, δρῶ τὴ περὶ τοὺς παῖδας 

ἐπιμελείᾳ συνεχεῖ καταπονουμένους. 

8 φόνουσ V: em Schw. ZomV 8--Ἰ cum scholio praecedenti 
coniunxit V 4 προῆλῦον Β αὐτῆι πρὸσ αὐτὴν B 6 ἀνγϑρώποισ καλὸν B 
7 μέτεστη B 9 τυγχάνω Β: φημὶ V 10 προσφέρειν V ὅσοι--- 24 ἀντι- 
ψρούοντασ pro separato scholio habet V cum lemmate: ei ἡδὺ βροτοῖὶσ 
11 τὴν παιδοποίαν B 12 ἀνάγχην VB: em Schw. 16. τοῦτον τὸν 
zp. V: τοῦτον δὲ τ. τρ. B: em Schw. 17 εἶναι B: γῆσ V 18 ἕν Β: 
εὖ V τελευταῖν B 19 Bin V 19—24 cf. p. 95, 355 et ad 95, 12 
21 [[ ]] Wil. 22 ἁρπάσει B 23 τοὺσ ϑεοὺσ B 285 λύσιν ἀντικρού- 
ovrao V 27—30 cum superioribus coniunxit V 27 μοῦσα δὲ V 
28 φρόνησις om V κχρίνασϑαι V 29 σοφίασ ἡ <)Schw. 80 ἀνδρώ- 
πὼν VB:emSchw. 330öytSchw.: οὐχ᾽ οἷ εἴσϑ᾽ εἰ εἴσ᾽ V 8 7 οπι Β 
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er γλυχερὸν βλάστημ᾽, ἐσορῶ μελέτῃ 3 

χοατατρυχομένους τὸν ἅπαντα χρόνον, 1100 ὦ 

πρῶτον μὲν ὅπως ϑρέψουσι χαλῶς 

βίοτόν ϑ᾽ ὁπόϑεν λείψουσι τέχνοις" 

ἔτι δ᾽ ἐκ τούτων εἴτ᾽ ἐπὶ φλαύροις 
er σ΄ - εἴτ᾽ ἐπὶ χρηστοῖς 

υμοχϑοῦσι, τόδ᾽ ἐστὶν ἄδηλον. 

ἕν δὲ τὸ πάντων λοίσϑιον ἤδη 110ὅ 

πᾶσιν χκατερῶ ϑνητοῖσι χαχόν᾽ 

χαὶ δὴ γὰρ ἅλις βίοτόν 8° ηὗρον, 

σῶμά 7’ ἐς ἥβην ἤλυϑε τέχνων 

χρηστοί τ᾽ ἐγένοντ᾽᾽ εἰ δὲ χυρήσαι 

δαίμων οὕτως, φροῦδος ἐς “Αἰδην 1110 

ϑάνατος προφέρων σώματα τέχνων. 

πῶς οὖν λύει πρὸς τοῖς ἄλλοις 

τήνδ᾽ ἔτι λύπην ἀνιαροτάτην 

ΨΥ ΔΎ er Dee 

παΐδων ἕνεχεν | 

ϑνητοῖσι ϑεοὺς ἐπιβάλλειν : 1115 

MH. φίλαι, πάλαι τοι προσμένουσα τὴν τύχην 

χκαραδοχῶ τἀχεῖθεν οἵ προβήσεται. 

χαὶ δὴ δέδορχα τόνος τῶν Ἰάσονος 

δτείχοντ᾽ ὀπαδῶν᾽ πνεῦμα δ᾽ ἠρεϑισμένον 

δείχνυσιν ὥς τι χαινὸν ἀγγελεῖ χαχόν. 1120 

ATT. ὦ δεινὸν ἔργον παρανόμως εἰργασμένη 

Μήδεια, φεῦγε φεῦγε, μήτε ναΐαν 

λιποῦσ᾽ ἀπήνην μήτ᾽ ὄχον πεδοστιβῇ. 

MH. τί δ᾽ ἄξιόν μοι τῆσδε τυγχάνει φυγῆς: 

ATT. ὄλωλεν ἣ τύραννος ἀρτίως κόρη 1125 

Κρέων 9° ὁ φύσας φαρμάχων τῶν σῶν ὕπο. 

1099 ὁρῶ 11]. praeter LP: V? (sscr.) γλυχερὸς βλαστημός, δρῶ ci 
Murray 1101 ὅπωσ ἂν L!P δϑρέφψωσι 1].: em Brunck 1102 βίον V* 
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1103 φαύλοις AL? 1106 χαχῶν AVB?: Σ() 1107 βιοτὴν Nauck 
Lenting ® omll, praeter LV® eöpovll. 1108 σώματ᾽ AP DE LP 
1109 χυρήσαι V3L3: χυρῆσαι AB: χυρήσασ Ν᾽: χυρήσει τύχη συμβαίη P: 

κυρήσει L 1Π10 γρ. οὕτωσ V? sscr.: οὕτω Lt: οὗτοσ ΑΥ̓ΒΡΙῚ,": ὀλοός 
ci Prinz εἰσ 1]. praeter PL? ἀΐδην AVB: ἀΐδαν LP 1111 om 
Wecklein 1112 ὡς od λύει Bersanetti 1113 ἐπὶ ll. praeter ALV? (sscr.) 
1116 τοι: δ᾽ B 1117 οἵ ᾿ποβήσεται Cobet propter οἵ "προβήσεται B 
1118 χαίτοι LP τῶν B: δ (sscr.): zövrell. 1119 ὀπαδόν 11. praeter 
V3 (sscr.) cum Christ. pat. 125 τ᾽ 1].: em G. Hermann 1120 δείχνυσι 
δ᾽ oo 11]. praeter AB ἀγγελεῖ παρών Christ. pat. 127 1121 om Β΄: 
damnauit Lenting 1121ss 1125. 1129. 1136 δϑεράποντι tribuunt 1]. 
praeter LP 1121 παρανόμωσ τ ΒΥ εἰργασμένον Υ' 11225 cf. 
Eustath. Od. p. ı5ı5 1123 αἰτοῦσ᾽ Iortin 1126 δ᾽ V 

Scnor. 1099 | VB μελέτῃ: ἤγουν τὴ καϑημερινῇ ἐπιμελείᾳ. | 
Bi φροντίδι. 1102 | Bi τὰ χρήματα τὴν οὐσίαν. 110 | Bi μετὰ 
ταῦτα δέ. 1105 | V ἕν δὲ τὸ πάντων: δῶμεν γὰρ ὅτι καὶ τὸν 
βίον αὐτάρκη κέκτηνται καὶ εἰς ἀκμὴν ἡλικίας προῆλθον εἰ οὖν φϑάσας ὁ 
δαίμων, πρὶν ὄνασϑαι τῶν ἀγαϑῶν, τούτους ἁρπάσειε, πῶς ἔτι λυσιτελεῖ 

παῖδας εὔχεσδαι γεννᾶν τοὺς δϑεοῖς. | Bi ἀντὶ τοῦ μεῖζον χακχόν. 

1107 | Βε ἀρκοῦσαν οὐσίαν. 1109 | Bi ἀντὶ 700° εἰ κυρήσειεν καὶ 
τύχοι. 1110 18 τὸ δαίμων τῷ ϑανάτῳ συναπτέον. δαίμονα γὰρ 
τὸν ϑάνατον ὠνόμασεν. φροῦδος δέ, ἐπεὶ ἄδηλος ἀνδρώποις ὃ ϑάνα- 
τος. 1111 | Bi προπέμπων ἀποχομίζων. 1112 | VBi πῶς οὖν 

λύει πρὸς τοῖς ἄλλοις: ἡ οὖν συλλαβὴ νῦν σύνδεσμός ἐστι παραπληρω- 

ματιχὸς ἀντὶ τοῦ δή. 1114 | Βε παιδοποιίας. 2115 | Bi προστι- 
ϑέναι. 1116 | Bi τὴν τύχην ἀντὶ τοῦ τὴν ἀπόβασιν τοῦ πράγ- 
ματος. 1119 | VBi πνεύματ᾽ ἠρεϑισμένον: παρωξυμμένον. οἱ 
γὰρ πνευματιῶντες ὀξέως καὶ συνεχῶς ἀναπνέουσιν. | Bi τὸ ἄσϑμα 
αὐτοῦ τεταραγμένον. 1122 | VB μήτε ναΐαν: χαταχρηστικῶς τὴν 
γαῦν ἀπήνην ὠνόμασεν᾽ ἀπήνη γὰρ κυρίως ἡ ἅμαξα. ὄχον δὲ λέγει τὸ 
ὄχημα. 6 δὲ νοῦς εἴτε διὰ νεὼς εἴτε δ ὀχήματος εἴδ᾽ ὁπωσοῦν φεῦγε. 
1124 |V τί δ᾽ ἄξιόν μοι: ὕὅφ᾽ ἕν ἀναγνωστέον. τινὲς δὲ εἰς τὸ τί 
δέ στίζουσι, τὸ δὲ λοιπὸν χατ᾽ ἐρώτησιν. 

1 οὖν V: τοὐτἔστι B: em Schw. 4 εἰ Schw.: &vV 8 τὸ: 
τῶβ 11vwomV 12 πῶσ δή Β addit V: πρὸσ (p. 93, 22) --- (23 5) 
τοὺσ ϑεοὺσ π. A. χαλεπὴν ἀντικρούοντασ: addit B: τουτέστι πωσ λυσιτελεῖ 
εὔξασϑαι τοῖσ ϑεσὶσ παῖΐδασ παρασχεῖν λ. χ. ἀντικρούοννασ 18. τὴν τύχην 
post πράγματοσ coll. Bi: em Wil. 14 Zom B 15 πνεύματα ὄντεσ V 

16 ZomB 165 νῦν τὴν νι Β 17 λέγει B: κυρίωσ λέγεται V 18 εἴδ᾽ 
ὁπωσοῦν om V 

20 
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MH. κάλλιστον εἶπας μῦϑον, ἐν δ᾽ εὐεργέταις 

τὸ λοιπὸν ἤδη καὶ φίλοις ἐμοῖς ἔσῃ. 

AIT. τί φής; φρονεῖς μὲν ὀρϑὰ χοὐ μαίνῃ, γύναι, 

ἥτις, τυράννων ἑστίαν ἡἠχισιμένη, 

χαίρεις χλύουσα κοὐ φοβῇ τὰ τοιάδε: 

ΜΗ. ἔχω τι κἀγὼ τοῖς γε σοῖς ἐναντίον 

λόγοισιν εἰπεῖν᾽ ἀλλὰ m σπέρχου, φίλος, 

λέξον δ᾽ ὅπως ὥλοντο᾽ δὶς τόσον γὰρ ἂν 

τέρψειας ἡμᾶς, εἰ τεϑνᾶσι παγχκάκως. 

ATT. ἐπεὶ τέχνων σῶν ἦλθε δίπτυχος γονὴ 

σὺν πατρὶ χαὶ παρῆλθε νυμφικοὺς δόμους, 

ἥσϑημεν οἵπερ σοῖς ἐχάμνομεν χαχοῖς 

δμῶες" δι᾽ ὥτων δ᾽ εὐϑὺς ἦν πολὺς λόγος 

σὲ χαὶ πόσιν σὸν νεῖχος ἐσπεῖσϑαι τὸ πρίν. 

χυνεῖ δ᾽ ὃ μέν τις χεῖρ, ὃ δὲ ξανθὸν κάρα 

παίδων" ἐγὼ δὲ καὐτὸς ἡδονῆς ὕπο 

στέγας γυναικῶν σὺν τέκνοις ἅμ᾽ ἑσπόμηην. 

δέσποινα δ᾽ ἣν νῦν ἀντὶ σοῦ ϑαυμάζομεν, 

πρὶν μὲν τέχνων σῶν εἰσιδεῖν ξυνωρίδα, 

πρόϑυμον εἶχ᾽ ὀφθαλμὸν εἰς Ἰάσονα᾽ 
ἔπειτα μέντοι προυχαλύψατ᾽ ὄμματα 
λευκήν τ᾽ ἀπέστρεφ᾽ ἔμπαλιν παρηίδα, 

παΐδων μυσαχϑεῖσ᾽ εἰσόδους᾽ πόσις δὲ σὸς 

ὀργὰς ἀφήρει καὶ χόλον νεάνιδος 

λέγων τάδ᾽ “οὐ μὴ δυσμενὴς ἔσῃ. φίλοις, 

παύσῃ δὲ ϑυμοῦ καὶ πάλιν στρέψεις κάρα, 

φίλους νομίζουσ᾽ οὕσπερ ἂν πόσις σέϑεν, 

δέξῃ δὲ δῶρα χαὶ παραυτήσῃ πατρὸς 

φυγὰς ἀφεῖναι παισὶ τοῖσδ᾽ ἐμὴν χάριν ;" 

1130 τύραννον 8 οἰκίαν 11. (cum X?) praeter LP 

1130 

1135 

1140 

1145 

1150 

1155 

ἡχισμένην 
VB: £() - 1131 7 οὐ Kuiper 1132 τοῖσι Haun.: τοῖσδε Lascaris 
1134 δὲ πῶσ LP 1135 τέρψειαν ν΄ 1136 cf. Eustath. Il. p. 250 
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1137 σὺν π. δῶρ᾽ ἔχοντε v. 8. Stadtmueller 1139 οἴχων Weil e Σ 
πολὺς om B 1141 χύνει 1.: ἐχύνει Wecklein 1144 δέσποιναν ἣν 
V! ἃ com. 1150 ὀργάσ τ᾿ LP γεάνιδοσ χόλον 11. praeter LPB 

1151 οὖν 

SCHOL, 1129 ΙΒ τίφής, φρονεῖς μέν: πῶς, φησίν, εἴπας τοῦτο; 
ὅτι μὲν γὰρ χατὰ φύσιν φρονέϊς καὶ οὐκ ἐξέστηκας, δῆλον᾽ ϑαυμάζω δὲ πῶς 

οὖκ ἀγωνιᾶς ἀχούσασα τὸν βασιλικὸν οἶκον διεφϑάρϑαι ὑπὸ τῶν σῶν φαρμάκων. 

ἢ nur ἐρώτησιν προενεχτέον τὸν λόγον᾽ πῶς εἶπας τοῦτο; οὐχὶ μαίνεσϑαί 
σε καὶ παραφρονεῖν ἄν τις νομίσειεν οὐκ ἀγωνιῶσαν ἐπὶ τούτῳ : ἵνα ὃ μέν 
παρέλκῃ. 1132 | VB ἔχω τι χἀγώ: κἀγώ, φησίν, ἔχω πρὸς τὰς 
ἐπενεχϑείσας μοι μέμψεις παρὰ σοῦ πρόφασιν εὔλογον ἀντεισάγειν, δι ἣν 

εὐλόγως δοκῶ μοι χαίρειν ἐφ᾽ οἷς ἀπήγγειλας ἀλλὰ τέως μὴ σπεῦδε 
ἐπιχειρεῖν. αἰνίττεται δὲ τὸ καὶ αὐτὴν πρότερον ἀδικεῖσθαι ὑπὸ ᾿Ιάσονος. 
1136 | VB ἐπεὶ τέχνων σῶν: ὡς εἴδομεν, φησί, τοὺς σοὺς παῖδας τὰ 
δῶρα προσφέροντας, ἐχάρημεν ἡμεῖς οἱ ϑεράποντες, οἵτινες ἐλυπήϑδημεν πρὸ 
τούτου ἐννοοῦντες τὴν σὴν σχαιὰν τύχην, λέγει δὲ τὸ ἀπεζεῦχϑαι τοῦ 
Ἰάσονος. ὡς οὖν, φησίν, εἴδομεν τὰ δῶρα κομιζόμενα παρὰ σοῦ, εὐφράν- 

ϑημεν ἐλπίσαντες ὑμᾶς πεπαῦσϑαι τῆς ἔχϑρας, ἐπεὶ καὶ πολὺς ἣν 6 λόγος 
κατὰ τὴν οἰχίαν διαλελύσδαι ὑμᾶς καὶ τὴν προτέραν φιλονεικίαν εἰς φιλίαν 

μεταβεβληκέναι. 1138 | Bi οἵτινες ἐλυπούμεϑα (διὰ τὴν σὴν ἀπό-. 
ζευξν. 1140 | Bi τὴν φιλονεικίαν διαλύσασϑα. 1143 |Υ8 στέγας 
γυναικῶν: τοὺς οἴκους, ἔνϑα ai γυναῖκες διέτριβον ai ταλασιουργοῦσαι, 
με ὧν ἣν χαὶ ἡ Γλαύχη ἐπισχοποῦσα τὴν ἐργασίαν. κἀγὼ οὖν, φησίν, 
ὑπὸ πολλῆς χαρᾶς συνεισῆλθον τοῖς σοῖς τέκνοις. λείπει δὲ ἡ εἰς, WR 
εἰς στέγας. 1144 | Βε τιμῶμεν. 1145 | Bs συζυγίαν. 
1146 | VB πρόδυμον εἶχ᾽ ὀφδαλμόν: ἀντὶ τοῦ προθύμως καὶ 
ἥδιστα ἑώρα τὸν Ἰάσονα. ὡς δὲ εἶδε τοὺς παῖδας, ἀπεστράφη [{τὸν 

᾿Ιάσονα]], τὸ μητρυιᾶς μῖσος εἰς τοὺς προγόνους νοσήσασαβ. | BE ἵλαρόν. 
1149 | Bi ἀηδισϑεῖσα. 1150 | VB ὀργὰς ἀφήρει: ἀντὶ τοῦ μὴ 
ὀργίζεσθαι τόϊς παισὶ παρήνει αὐτῇ μηδὲ βδελύττεσϑαι τούτους. 4151 ΥΒ οὐ 

pn δυσμεγής: al δύο ἀρνήσεις ἀντὶ μιᾶς κεῖνται, τουτέστι" μὴ δυσμενὴς 
ἔσο τοῖς φίλοις, ἀλλὰ παῦσαι ϑυμοῦ καὶ ἐπίστρεψον πρὸς αὐτοὺς τὰς 
ὄφεις. 1153 | Bs ἀντὶ τοῦ ἐγώ. 1154 | Bi παρὰ τοῦ πατρὸς 
αἰτήσῃ. 

1 1) 0 Β εἴπεσν 8. σῶν οα 4 προσαχτέον VB: em Schw. 
πῶσ οὐ 6ZomB 9 τὸ καὶ Schw.: χαὶ V: τὸ Β τοῦ ἰάσονοσ Β 
10 ZomB 1Π] ἐλυπούμεϑα Β 14 ὃ οὶ Βὶ 10 (δ δον. 18 αἱ 
om V 19 ὧν Β: ἡμῶων ἡ οὐ Β γλαύχη B 22 ZomB 
23 τούτουσ παρόντασ B 285 [[]] Schw. 24 μήτρασ V 25 Z0omB 
26 αὐτῇ om  τοῦτου V 205 ZomB 28 εἰσ V 

Diehl, Euripides Medea. 7 

15 

τῷ DL 

80 
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ἣ δ᾽ ὡς ἐσεῖδε χόσμον, οὐχ ἠνέσχετο, 

ἀλλ᾽ Aveo’ ἀνδρὶ πάντα, καὶ πρὶν Er δόμων 

υαχρὰν ἀπεῖναι πατέρα καὶ παῖδας, σέϑεν 

λαβοῦσα πέπλους ποικίλους ἠμπέσχετο, 

χρυσοῦν τε ϑεῖσα στέφανον ἀμφὶ βοστρύχοις 1160 
λαμπρῷ κατόπτρῳ σχηματίζεται κόμην, 

ἄψυχον εἰκὼ προσγελῶσα σώματος. 

χἄπειτ᾽ ἀναστᾶσ᾽ En ϑρόνων διέρχεται 

στέγας, ἁβρὸν βαίνουσα παλλεύκῳ ποδί, 

δώροις ὑπερχαίρουσα, πολλὰ πολλάκις 1165 

τένοντ᾽ ἐς ὀρθὸν ὄμμασι σχοπουμένη. 

τοὐνϑένδς μέντοι δεινὸν ἦν ϑέαμ᾽ δεῖν᾽ 

χροιὰν γὰρ ἀλλάξασα λεχρία πάλιν 

χωρεῖ τρέμουσα κῶλα nal μόλις φϑάνει 

ϑρόνοισιν ἐμπεσοῦσα m χαμιαὶ πεσεῖν. 1170 

χαί τις γεραιὰ προσπόλων δόξασά που 

7 Πανὸς ὀργὰς ἢ τινὸς ϑεῶν μολεῖν 

ἀνωλόλυξε, πρίν γ᾽ δρᾶ διὰ στόμα 

χωροῦντα λευκὸν ἀφρόν, ὀμμάτων 7’ ἀπὸ 

χόρας στρέφουσαν, αἷμά τ᾽ οὐκ ἐνὸν χροΐ" 1175 

εἶτ᾽ ἀντίμολπον ἧκεν 6Aoduyfis μέγαν 

χωχυτόν. εὐθὺς δ᾽ ἣ μὲν ἐς πατρὸς δόμους 

ὥρμησεν, ἣ δὲ πρὸς τὸν ἀρτίως πόσιν, 

φράσουσα νύμφης συμφοράν᾽ ἅπασα δὲ 

στέγη πυχνοῖσιν ἐχτύπει δρομήμασιν. 1180 

1156 ὥστ᾽ ll. praeter LP 1158 παῖδας: τέχνα AV σέδεν om 
: Z() πατέρα καὶ τέχν᾽ ἀσμένη Stadtmueller πατέρα καὶ διπλῆν 

Een uel n. x. κόρων ζυγὸν uel π. x. παιδεύματα temptauit Murray 
1159 ἠμπίσχετο Haun.! Elmsley: ἀμπίσχεται Blaydes: ἠμπείχετο Wecklein 
1161 σχ. δέμασ ' 1162 eins 11. praeter ABP? cf.2Z 1167 τοὐντεῦϑεν 
μέν vo A 1168 λεχρίαν V contra 2 1169 τρέχουσα LP 1172 ἢ ἢ 
ϑεῶν Μητρὸς Usener 1178 ὃ ὁρᾶν ΒΞ5 διὰ: χατὰ LPcum% 1174r ὝΤΡΙ 
δ᾽ 1611, τ᾽ ἄπο 1].: em Heath: τ᾽ ἀεί ci Prinz: τέ νιν Wecklein 1176 cf. 
Eustath. Il. p. 643 1179 συμφοράσ AVB 1180 δραμήμασιν Cobet 
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Scnor. 1156 | ΥΒ ἣ δ᾽ ὡς ζἐσδεῖδε: ἀντὶ τοῦ οὐκ ἠνέσχετο ἐν 
τῇ αὐτῇ καταστάσει μεῖναι, ἀλλὰ μετεβλήδη τῆς ἀγριότητος καὶ τοῦ ϑυμοῦ. 

1157 | vBi ἀλλ᾽ Aveo’ ἀνδρί: ἀλλὰ συγχατετίϑετο πάντα τῷ ἀνδρί. 

1158 | VB μακρὰν ἀπεῖναι: οὕτως δὲ περιχαρὴς γέγονε τὸν χόσμον 
ἰδοῦσα καὶ ἕρμαιον ἡγήσατο τὸ δῶρον, ὡς μὴ ἀναμεῖναι τὴν ἀπουσίαν τοῦ 

Ἰάσονος, ἀλλ᾽, ἔτι πλησίον ὄντος τοῦ πατρὸς καὶ τῶν παίδων, εὐδὺς λαβοῦσα 
περιέϑετο τὸν κόσμον. ἴσμεν δὲ ὅτι ai γυναῖχες οὐχ ἐπὶ παρουσίᾳ τῶν 
ἀνδρῶν κοσμοῦνται. αὕτη οὖν, φησίν, ὑπερησϑεῖσα τῷ δώρῳ οὗ παρῃτήσατο 

καὶ παρόντος τοῦ ᾿Ιάσονος περιϑέσϑαι τὸν κόσμον. W161 | Bi ῥυϑμίζει 
συντίϑησι καλλωπίζεται. 1162 | VB ἄψυχον εἰχκώ: ἄψυχον εἰκόνα 
φησὶ τὴν ἐν τῷ κατόπτρῳ φαινομένην μορφήν. σώματος δὲ λέγει τῆς τῷ 

ὄντι ὄψεως. τὸ δὲ ἑξῆς" πρὸς τὴν ἄψυχον εἰκὼ τοῦ σώματος γελῶσα, τουτ- 

ἔστι χαίρουσα ἐπὶ τῇ ὑποπιπτούσῃ ἐν τῷ κατόπτρῳ εὐμορφίᾳ. [Β ἄφυχον 
εἰκώ: γράφεται προσβλέπουσα σώματος. 1164 | Bi ἁπαλὸν ἢ 
ἐπηρμένον.  UU66 | Bi ἀντὶ τοῦ ὀρϑῷ τένοντι. 1168 | Bs πλαγία. 
1169 | Bi μόλις φϑάνει μὴ χαμαὶ πεσεῖν. 1171 ΒΕ γομίσασα. 
1172 | VB ἢ Πανὸς ὀργάς: τοὺς ἐξαίφνης καταπίπτοντας ᾧοντο τὸ πα- 
λαιὸν οἱ ἄνθρωποι ὑπὸ Πανὸς μάλιστα καὶ Ἑχάτης πεπλῆχϑαι τὸν νοῦν. 
ὃ δὲ νοῦς nal τὶς τῶν ϑεραπαινῶν γεραιὰ πρότερον ἑωραχυῖα χατὰ τὸ 

στόμα προϊόντα τὸν ἀφρὸν ἐχστρέφουσάν τε τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ νεχρού- 
μενον τὸ λοιπὸν σῶμα, νομίσασα ϑεοῦ τινος εἶναι χόλον τὸ τοιοῦτον, ηὔξατο 

σωϑῆναι αὐτήν εἶτα ὡς εὐχομένης ἐπέτεινε τὸ κακόν, ϑρῆνον ἠφίει ὡς 

λοιπὸν ἀπολλυμένης αὐτῆς. | VB ἄλλως: τὰ πανικὰ δείματα. τὴν τῶν 

αἰφγνιδίων φόβων καὶ ταραχῶν αἰτίαν τῷ Πανὶ ἀνατιδϑέασι. 1143| ν ἀνω- 
λόλυξε: ηὔξατο. "Opmpos [Z 3017" “ὀλολυγῇ πᾶσαι χεϊρας᾽. | Bävo- 
λόλυξε δέ, ἀντὶ τοῦ ηὔξατο, μετ᾽ εὐχῆς ἐβόησε, πρίν γ᾽ δρᾷ, 
ἀντὶ τοῦ ἕως ἐθεάσατο, καὶ τὰ ἑξῆς. 1175 | Bi οὐχ ἐνυπάρχον. 

1176 | VB ἀντίμολπον: ἀντίφϑογγον, ἐναντίον τῇ εὐχῇ. οὐ γὰρ ταὐτὸν 
μολπὴ καὶ ϑρῆνος. 1107 | VB εὐϑδϑὺς δ᾽ ἣ μὲν εἰς πατρός: ἣ 
μὲν τῶν ϑεραπαινῶν πρὸς τὸν πατέρα ὥρμησε τῆς Γλαύκης ἀπαγγελοῦσα 
τὸ γεγενημένον ἣ δὲ πρὸς τὸν ᾿Ιάσονα. 1180 | Bi ἀντὶ τοῦ ϑορύβου 
πλήρης ἣν ὃ οἶκος. 

1Z2omB δ Schw. 2 MR Euereßindn V 3 συγκατέ- 
der BB ὅ τὸ οὶ Β 7 ἐπὶ Laur. 31, 10: ἔτι VB 9 περιέϑετο V 
10—13 scholio insequenti adi. B 12 γελῶσα.ι V 18 χαίρουσαν V 
add. B: ἄψυχον οὖν εἰχῶ τὴν εἰσ τὸ ἔσοπτρον φαινομένην 17 ὦιοντο Β: 
οἷον 19 τὸ ον Β 21 τὸ λοιπὸν Schw.: τὲ λοιπὸν τὸ V: λοιπὸν 
τὸ Β womB 28 /omB ἤτοι mv Β 25 ὀλολυγὴν V 285 οὗ 
-π-ϑρῆνοσ Β: ἤγουν ϑρῆνον V 29 71 om B 80 ἀπαγγέλλουσα V 
31 γεγενημένον V: συμβὰν Β 
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ἤδη δ᾽ ἀνέλχων χῶλον ἔχπλεϑρον δρόμου 
ταχὺς βαδιστὴς τερμόνων ἀνδήπτετο᾽ 

ἢ δ᾽ ἐξ ἀναύδου χοὶ μύσαντος ὄμματος 

δεινὸν στενάξασ᾽ ἣ τάλαιν᾽ ἠγείρετο᾽ 

διπλοῦν γὰρ αὐτῇ πῆμ: ἐπεστρατεύετο. 1185 

χρυσοῦς μὲν ἀμφὶ χρατὶ χείμενος πλόχος 

ϑαυμαστὸν ἵει νᾶμα παμφάγου πυρός" 

πέπλοι δὲ λεπτοί, σῶν τέχνων δωρήματα, 

λεπτὴν ἔδαπτον σάρχα τῆς δυσδαίμιονος. 

φεύγει δ᾽ ἀναστᾶσ᾽ ἐκ ϑρόνων πυρουμένη, 1190 

σείουσα χαίτην χρᾶτά 7’ ἄλλοτ᾽ ἄλλοσε, 

δῖψαι ϑέλουσα στέφανον᾽ ἀλλ᾽ ἀραρότως. 

σύνδεσμια χρυσὸς εἶχε, πῦρ δ᾽, ἐπεὶ χόμιην 

ἔσεισε, μᾶλλον δὶς τόσως ἐλάμπετο. 

πίτνει δ᾽ ἐς οὔδας συμφορᾷ νικωμένη, 1195 
πλὴν τῷ τεχόντι χάρτα δυσμαϑὴς ἰδεῖν᾽ 

οὔτ᾽ ὀμμάτων γὰρ δῆλος ἦν κατάστασις 

οὔτ᾽ εὐφυὲς πρόσωπον, αἷμα δ᾽ ἐξ ἄχρου 

ἔσταζε κρατὸς συμπεφυρμένον πυρί, 

σάρχες δ᾽ ἀπ᾿ ὀστέων ὥστε πεύχινον δάχρυ 1200 

γναϑιμοῖς ἀδήλοις φαρμάκων ἀπέρρεον, 

δεινὸν Dex’ πᾶσι δ᾽ ἦν φόβος ϑιγεῖν 

νεχροῦ᾽ τύχην γὰρ εἴχομεν διδάσχαλον. 

πατὴρ δ᾽ ὃ τλήμων συμφορᾶς ἀγνωσία 

1181s damn. Dindorf 1181 ἂν ἕλκων Schaefer: ἂν ἕρπων Usener: 
ἂν ἄσσων Wecklein. sed cf. Σ ἔκχπλεδρον 11]. praeter L: ἑχπλέϑρου 
Reiske 1182 ἂν ἥπτετο Musgrave 1183 σώματοσ A: ὄμματα Christ. 
pat. 906 1184 ἀπώλλυτο 1,.1Ρ. οἴ. 2277), 1186 χόσμοσον 1188 τε Ί!. 
praeter LP 1189 λευχὴν B Haun. 1190 δόμων A 1191 σείουσαν V 
1193 χρυσοῦν Herwerden: χρατὸς Wecklein 1194 μᾶλλον: μαλακὴν uel 
ἁπαλὴν ci Prinz: μαλλὸν Kvicala (cf. Hesych. s.u.) τόσωσ τ᾽ A: τοσῶσ 
τ VB: τόσων P: τόσον P3: τόσον τ Β 8 ἐδϑάλπετο Nauck 1195 πιτνέϊ 
AVB: πίπτει LP ἐπ LP Christ. pat. 1086 1201 yvadusv P?: γνάϑοις 
Wecklein ἀδήλων ΤΡ φαρμάχοισ P?. cf. 2 
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SchoL. 1181 | VB ἤδη δ᾽ ἀνέλχων: ὡς ἐκ παραδείγματος 
ἔλαβε τὴν ἔννοιαν, δηλῶσαι βουλόμενος τὴν ὀξύτητα τοῦ κακοῦ" οὕτως δὲ 
ταχέως ἐπενέμετο αὐτὴν τὸ πῦρ καὶ οὕτως ὀξέως τῶν ὀστῶν αὐτῆς ἀνδήπ- 
τετο, ὡς ἂν ὀξύτατος ἵππος ἀναχουφίζων ἑαυτοῦ τὸν πόδα, τουτέστι μεγάλοις 

καὶ ταχέσι πηδήμασι χρώμενος, [[ἵνα]] πρὸς τὸ τέλος ἀφίκοιτο τοῦ δρόμου, 5 
τουτέστι τὸν χαμπτῆρα. τοῦ γὰρ σώματος τὸ τέλος τὰ ὀστᾶ εἰσιν, ὡς τοῦ 
δρόμου ὃ χαμπτήρ. | VB ἄλλως: ἤδη δὲ ὡς ταχὺς βαδιστὴς τὸ 
ὑπέρμετρον ἑαυτοῦ κῶλον ἀνέλκων τῶν τερμόνων τοῦ δρόμου ἀνδήπτετο, 

τουτέστιν. ἤδη ἢ ταχεῖα νόσος ὀξὺ χαὶ ὑπέρμετρον βαίνουσα τῶν μυελῶν 

αὐτῆς ἀνϑήπτετο. 6 δὲ νοῦς ἤδη δὲ τὸ πῦρ τῶν ὀστῶν ἀνδήπτετο, 10 

ὡς (ἂν» ταχὺς βαδιστής, ἵππος, ταχέως ἀφίκοιτο εἰς τὸν χαμπτῆρα. τέλος 
δὲ τοῦ σώματος τὰ ὀστᾶ. | VB ἄλλως: ταχὺς βαδιστής: τὸ διά- 
στημα λέγει τὸ γενόμενον αὐτῇ ἐξ οὗ ἄναυδος ἣν μέχρις οὗ ἐφϑέγξατο. ὅσην 
γὰρ δύναται ῥοπὴν καιροῦ ἔχειν ταχὺς δρομεὺς ἀπὸ βαλβῖδος ἀφεδεὶς μέχρι 

χαμπτῆρος, τοσοῦτον χαὶ αὕτη ἄναυδος ἣν. ΙΒ κῶλον ἔκπλεϑρον: 1ὅ 

πλέδρον ἐστὶ μέτρον γῆς κῶλον οὖν ἔχπλεϑρον μέγα πήδημα ὡς 
ὑπερβαίνειν πλέδϑρον. 1182 | Bi δρομεὺς ἵππος. 1186 | Biö 
στέφανος θαυμαστὴν ῥύσιν τοῦ φϑαρτικοῦ πυρὸς ἠφίει. 1192 | Bi ἀσφα- 

λῶς. 1193 | Bi τὰς συμπλοχάς, τὰς συνδέσεις. 1196  ΥΒ πλὴν 

τῷ τεκόντι: λείπει τὸ πᾶσι, τουτέστιν᾽ πᾶσιν ἄλλοις σφόδρα δυσεπίγνωστος 20 
ἰδεῖν, πλὴν τῷ τεκόντι. μόνος γὰρ οὗτος ἐπεγίνωσχε τὴν Γλαύχην᾽ μόνος 
γὰρ 6 τεκὼν ὀξύτερον κατενόει τὴν χόρην. “τὸ γὰρ οἰκεῖον πιέζει πάνϑ᾽ ὅμως" 
εὐδὺς δ᾽ ἀπήμων ζκχραδίαν κᾶδος ἐπ᾽ ἀλλότριον Πίνδαρος [Nem. 1, 53]. | 
Bi πάνυ δυσεπίγνωστος χαὶ δυσχαταμάδητος. ἠγνόει γὰρ 6 πατὴρ τὸ 

συμβάν. 1201 | VB γναϑμοῖς ἀδήλοις: ai δὲ σάρχες, φησί, τῶν 25 
γνάϑων κατέρρεον ὑπὸ τῶν ἀδηλοποιῶν φαρμάχων. δοτικὴ δὲ ἀντὶ τῆς 
γενικῆς. γράφεται (ὰ δήλων)». ᾿νε ἡ τοῦ Τζέτζου: ἐν τοῖς 
σιαγόσι χαὶ τοῖς στόμασι" τινῶν; τῶν φαρμάκων. τὸ σχόλιον δὲ φλυαρεῖ" 

ὡσανεὶ γὰρ τὰ φάρμακα ὀδόντας εἶχον. 1203 | VB τύχην γὰρ 
εἴχομεν: ἀντὶ τοῦ ἣ δυστυχία τῆς Γλαύχης καὶ τὸ περὶ ταύτην πάϑος 30 

ἐπαίδευεν ἡμᾶς καὶ ἀπέτρεπεν. 1204 | VB συμφορᾶς ἀγνωσίᾳ: 
ἀγνοῶν ἐκ papmansias εἶναι τὸ πάϑος καὶ τὴν εὐμετάδοτον αὐτοῦ. φύσιν. 

110 Β ὡς οὐ Β 3 ἐνέμετο VB: em Wil. ταχέωσ V 
ὀστέων ἡ 5l[]]Schw. 6 τῷ καμπτῆρι V 7ZomB 11<) Schw. 
ἀφίκηται VB: em Schw. 12 τοῦ omB ZomB 14 τροπὴν VB: 
em Wil. 15 χαμπτοῦ VB: em Schw. 1dss Σ ı—7 adi.B 16 πλέ- 
dpov δὲ Β 165 Ho 6.79. V: καὶ ὑπερβαῖνον πλέϑρου μέτρον Β 20 λεί- 
πει B: διὰ  διάγνωστοσο 215 μόνοσ γὰρ 6 τεχὼν V: ἐπείπερ B 
22 πᾶν ὃ᾽ ὅμωσ VB 28 €) Schw. ε Pind. χᾶδος Pind.: κάλλοσ VB 
ἀμφ᾽ Pind. 26 γναῦμῶνΒ 27 <> Wil. Schw. 80 τὴν δυστυχίαν V 
81 ἐπαίδευσεν Β Z/omB 82 ἤτοι ἀγνοῶν B ie εἶναι! V 
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ἄφνω προσελϑὼν δῶμα προσπίτνει νεχρῷ᾽ 1205 

ᾧμωξε δ᾽ εὐϑύς, καὶ περιπτύξας χέρας 

χυνεῖ προσαυδῶν τοιάδ᾽ ᾿ “ὦ δύστηνε παῖ, 

τίς σ᾽ ὧδ᾽ ἀτίμως δαιμόνων ἀπώλεσε: 

τίς τὸν γέροντα τύμβον ὀρφανὸν σέϑεν 

τίϑησιν; οἴμοι, συνθάνοιμί σοι, τέκνον. 1210 

ἐπεὶ δὲ ϑρήνων καὶ γόων ἐπαύσατο. 

χρήζων γεραιὸν ἐξαναστῆσαι δέμας 

προσείχεϑ᾽ ὥστε χισσὸς ἔρνεσιν δάφνης 

λεπτοῖσι πέπλοις, δεινὰ δ᾽ ἦν παλαίσματα᾽ 

ὃ μὲν γὰρ ἤϑελ᾽ ἐξαναστῆσαι γόνυ, 1215 
ἣ δ᾽ ἀντελάζυτ᾽᾽ εἰ δὲ πρὸς βίαν ἄγοι, 

σάρχας γεραιὰς ἐσπάρασσ᾽ ἀπ᾿ ὀστέων. 

χρόνῳ δ᾽ ἀπέστη nat μεϑῆχ᾽ ὃ δύσμορος 

ψυχήν᾽ καχοῦ γὰρ οὐκέτ᾽ ἦν ὑπέρτερος. 

χεῖνται δὲ νεχροὶ ποὶΐς τε χαὶ γέρων πατὴρ 1220 

πέλας, ποϑεινὴ δαχρύοισι συμφορά. 

nal por τὸ μὲν σὸν ἐχποδὼν ἔστω λόγου᾽ 

γνώσῃ γὰρ αὐτὴ ζημίας ἀποστροφήν. 

τὰ ϑνητὰ δ᾽ οὐ νῦν πρῶτον ἡγοῦμαι σχιάν, 

οὐδ᾽ ἂν τρέσας εἴποιμι τοὺς σοφοὺς βροτῶν 1225 

δοχοῦντας εἶναι καὶ μεριμνητὰς λόγων 

τούτους μεγίστην ζημίαν ὀφλισχάνειν. 

1205 παρελθὼν Nauck σῶμα... νεχροῦ Stadtmueller προσπιτνεϊ 
LP: V? (sser.): προσπίπτει rell. 1206 χέρασ LP: δέμασ AVB 1207 χύνει 
ll. praeter παῖ: od V! 1208 τίσ σ᾽ LB: VI): τίσ δ᾽ A: τίσ rell. 
1212 cf.2 1215 ἐξανασπάσαι Nauck γρ. δέμασ V3sscr. 1216 ἀντε- 
λάζυτ᾽ LP! cum Σ 1: ἀντελάζετ᾽ rell. 1218 ἀπέσβη Scaliger 1221 δαχρύ- 
ουσι VB: δὴ κχἀχδϑροῖσι Wecklein: δὴ χλύουσι Verrall. sed cf. 1211 
1223 οἵ. Σ ἀντιστροφήν Christ. pat. 800 1224 οὖν vivA 122527 in 
suspieionem uocauit Prinz (cf. 580s) 1226 λόγων uix sanum 1227 τού- 
τοισ Β μωρίαν Aldina 

ὅοηοι, 1207 | Bi χαταφιλεῖ προσφωνῶν. 1209 | VB τίς 
\ ᾽ὔ , x 7 „ » [4 + 

τὸν γέροντα τύμβον: τὸν πλησίον δανάτου ὄντα, ὠμογέροντα. τύμβους 

καλοῦσι τοὺς γέροντας παρόσον εἰσὶ πλησίον τοῦ ϑανάτου zul τοῦ τάφου. | 
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Bi ἀπεστερημένον σου. 1212 | Bi γράφεται πόδα ἢ γόνυ. 
1213 | VB προσείχεϑ᾽ ὥστε κισσός: προσεχεχόλλητο, περιεπλέχετο 5 
τοὺς πέπλοις αὐτῆς, ὥσπερ ὃ χισσὸς περιπλέχεται τοῖς περὶ αὐτὸν τυγχάνουσιν 
ἔρνεσιν. 1216 | VB ἡ δ᾽ ἀντελάζετ᾽: ἣ δὲ ἀντελαμβάνετο ὡς δὴ 
προσδοχῶσα ἀπαλλαγῆναι τοῦ κακοῦ, | VB εἰ δὲ πρὸς βίαν ἄγοι: 

ὅτε δέ, φησίν, ἐβούλετο αὐτὸς ἑαυτὸν ἀναστῆσαι βίᾳ, ὁμοῦ καὶ τὰς σάρκας 
ἀπέσπα. 1218 | VBi χρόνῳ δ᾽ ἀπέστη: ἡμίφλεχτος δὲ ἀπέστη 10 
καὶ ὕστερον dm ὀδύνης ἀπέϑανεν. 1219 | Bs ἐπικρατέστερος. 

1221 | VB ποϑδϑεινὴ δακρύοισι: οἷον᾽ συμφορὰ ὄντες ποδεινὴ πρὸς 
δάκρυα καὶ ϑρῆνον κεῖνται. ἀντὶ τοῦ ἀξιοδάχρυτος συμφορά. οὗς ἄν τις 

ἰδὼν ποϑήσεις δακρῦσαι, ἐλεεινοὺς ὄντας τῷ ϑεάματι. 1222 ΙΒ χαΐί 
μοι τὸ μὲν σὸν ἐκποδών: τὸ σόν ἀντὶ τοῦ σύ. (σὺν αὐτή, φησί, 
ὑφ᾽ οὗ ἤχουσας ἀρτίως λόγου, ἐκποδὼν γενοῦ καὶ φύγε᾽ πειραϑήσῃ γὰρ 

αὐτὴ τιμωρίας. τὸ οὖν λόγου ἀντὶ τοῦ ὑπὸ τοῦ λόγου καὶ ὧν σοι 

ἀπήγγειλα, φρούδη γίνουι ζημίας δὲ ἀποστροφήν τὴν ἀντανάκλασιν 

τῆς συμφορᾶς ἧς δέδρακας, χαταληψομένην σε. ὁ δὲ πᾶς νοῦς οὕτως καὶ 

σὺ μὲν αὐτὴ ὑπὸ τοῦ ἐμοῦ λόγου πεισθεῖσα φεῦγε. εἰ γὰρ μὴ φύγοις, τῇ 20 

πείρᾳ γνώσῃ ἐπαναστρεφομένην εἰς σὲ τὴν ζημίαν καὶ συμφοράν. | 

VB ἄλλως: τὸ κατὰ σὲ ἔξω ἔστω τοῦ λόγου, ὅ ἐστι᾿ τὸ κατὰ σὲ οὖχ 

ἐξεργάσομαι τῷ λόγῳ᾽ αὐτὴ γὰρ γνώσῃ τὰ λοιπὰ ἐκ τῆς εἰς σὲ ἀνακυ- 

5 μ᾿ 

χλουμέγης ζημίας. 1223 | VB γνώσῃ γὰρ αὐτή: γράφεται 
Ὑλώσσῃ; οἷον " τῇ ἑαυτῆς γλώσσῃ καὶ φλυαρίᾳ ὄψει χκαταληφψομένην σε 25 

τιμωρίαν. 1224 | VB τὰ ϑνητὰ δ᾽ οὐ νῦν πρῶτον: τοῦτο εἶπεν, 
ἐπεὶ τινὲς τῶν σοφῶν μεγάλα δύνασδϑαι τοὺς ἀνδρώπους ἔφησαν καὶ λογισμῷ 
δευτέρους εἶναι ϑεῶν. Ὅμηρος μὲν γὰρ [B 169. 407 K 137] ᾿Οδυσσέα 
KON “Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον᾽, Πίνδαρος δέ φησιν οὕτως [Nem. 6, 5] ἀλλά 

τι προσφέρομεν ἔμπαν φυὰν ἢ μέγαν νόον ἀϑανάτοις᾽. εἰ οὖν, φησίν, ἔδοξέ 30 
τισι μεγάλα περὶ τῶν ἀνδρώπων ὑπονοεῖν, ἀλλ᾽ οὖν ἐγὼ σχιὰν ἡγοῦμαι. | 

Bg 8 οὐδέν. 1227 | Bi τιμωρίαν. 

dom B 2 ὠμογέροντα τύμβουσ δὲ B 8 πλησίον εἰσὶ B 
6 ὥσπερ Β: χαὶ γὰρ V 7 Zom V 8 δὲ omBi 12 ZomB 
δακχρύουσι V 18 ἄξιοσ δαχρύων καὶ συμφορᾶσν 14 δέματι V ZomB 
15 σὺ B: σοῦ V «. Ζ Schw. adenv V 16 ἀφ᾽ VB: em Schw. 
17 ὑπο ὧν Β: ὑπὲρ av V 20 φύγησ VB: em Wil. 21 τὴν 
συμφοράν ΒΒ 22 ZomB ἔξω τοῦ λόγου μοι ἔστω Β 285 ἀχολου- 
Doom V 24 Z/omB γράφεται καὶ Β 25 οἷον V: ji ἣι B ὄφει 
ὅσον οὐδέπω Β 20 τιμωρίαν εἰ μὴ συντόμωσ φύγηισ Β ZomB 
27 μεγάλω V ἔφησαν V: ὑπέδεντο B 285 μὲν --διὶ Β: δυσῆι ϑεσῖσ V 
29 ἀτάλαντα Ὗ. 295 Πίνδαρος --- ἀϑανάτοις om V 80 ἐπαμφυὰν Β 
ἣ μέγαν νόον ἤτοι ύσιν Pindarus Ὁγητοῖσ Β 8058 εἰ -- ἡγοῦμαι. V: 
ἐγὼ οὖν φησὶ καὶ εἰ τισιν ἔδοξε τῶν σοφῶν ἐπᾶραι τὸ ἀνδρώπινον γένοσ 
οὗ ὑρινεεν ν- τῶν σχιὰν ἀποφαίνειν τὰ χατὰ τοὺσ ἀνδρώπουσ πράγματα Β 
91 μεγάλω V 
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O6? 
ϑνητῶν γὰρ: οὐδείς ἐστιν εὐδαίμων ἀνήρ᾽ 

ὄλβου δ᾽ ἐπιρρυέντος εὐτυχέστερος 
ἄλλου γένοιτ᾽ ἂν ἄλλος, εὐδαίμων δ᾽ ἂν οὔ. 

ΧΟ. ἔοιχ᾽ ὃ δαίμων πολλὰ τῇδ᾽ ἐν ἡμέρα 

χαχὰ ξυνάπτειν ἐνδίχως Ἰάσονι. 

ὦ τλῆμον, ὥς σου συμφορὰς οἰχτίρομεν, | 

κόρη Κρέοντος, ἥτις εἰς “Αἰδου πύλας 

οἴχῃ γάμων ἕχατι τῶν Ἰάσονος. ! 

MH. φίλαι, δέδοκται τοὔργον ὡς τάχιστά μοι 

ΧΟ. 

ποῖϊδας χτανούσῃ τῆσδ᾽ ἀφορμᾶσϑαι χϑονὸς 

ro μὴ σχολὴν ἄγουσαν ἐχδοῦναι τέχνα 

ἄλλῃ φονεῦσαι δυσμενεστέρα χερί. 

πάντως σφ᾽ ἀνάγχη κατϑανεῖν᾽ ἐπεὶ δὲ χρή, 

. ἡμεῖς χτενοῦμεν, οἵπερ ἐξεφύσαμεν. 
ἄλλ᾽ Ei” ὁπλίζου, καρδία. τί μέλλομεν 

τὰ δεινὰ χἀναγχοῖα μιὴ πράσσειν nord; 

ἄγ᾽, ὦ τάλαινα χεὶρ ἐμή, λαβὲ ξίφος, 

λάβ᾽, ἕρπε πρὸς βαλβῖδα λυπηρὰν βίου, 

χαὶ μὴ χαχισϑῇς und ἀναμνησϑῆῇς τέχνων 

ὡς φίλταϑ᾽, ὡς ἔτικτες᾽ ἀλλὰ τήνδε γε 

λαϑοῦ βραχεῖαν ἡμέραν παίδων σέϑεν, 
Μ ᾿ὔ Nee x x Ὁ > 

χἄπειτοα ϑρήνει᾽ χαὶ γὰρ εἰ χτενεῖς σφ᾽, ὅμως 

φίλοι γ᾽ ἔφυσαν, δυστυχὴς δ᾽ ἐγὼ γυνή. 

ἰὼ Γᾶ τε καὶ παμφαὴς 

ἀχπὶς ᾿Αελίου, κατίδετ᾽ ἴδετε τὰν 

ὀλομέναν γυναῖϊκα, πρὶν φοινίαν 

τέχνοις προσβαλεῖν χέρ᾽ αὐτοχτόνον" 

weis γὰρ ἀπὸ χρυσέας. γονᾶς 

ἔβλαστεν, ϑεοῦ δ᾽ Ταῖμά τι πίτνειν 

1228 ὄλβιος φύσει Christ. pat. 1016 

1280 

1235 

1240 

1245 

1250 

1255 

1232 ξυνάψειν BPL® 
1233 οἰχτείρομεν 1. 1284 δόμουσ LP 1237 χτανοῦσαν L! sser. 

4 Ἷ 
ὃ 
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1241 χτανοῦμεν VB 1242 εἴ L: εἴ AP: diarell. τί μέλλομεν; Stadt- 
mueller -χαὶ ἀχμὴ πράσσειν ἰάεῃθ μὴ od Elmsley 1243 del Nauck 

1244 χειρὶ σῇ Bothe Adßell. 1247 ὥς {σφ᾽ ἔτικτες Brunck σε LP! 
.1248 λάϑου AB: λαβοῦ V! 1249 χτείνεισ LP 1250 γ᾽ Ρ: δ᾽ 1.: τ᾽ rell. 
1251- 1292 quindecim choreutis distribuit Hense, coryphaeo εἰ ducibus 
hemichoriorum Arnoldt 1251 τε om A 1252 “Αλίου G. Hermann 
χατίδετε (om ἴδετε) 1. praeter 1, Haun.? 1253 οὐλομέναν VPIL® 
γυναῖχαν A πρὸ ' φφονίαν 1l.: em Aldina 1254 τέχνοισι LP 
1255 τεᾶς Murray: σᾶσ 1l.: (τὰς σᾶς Seidler χρυσέας ἀπὸ Musgrave 
1256 ϑεῶν BL αἷμα mA: αἵματι VB: αἷμα LP: αἵματα Wecklein 
cf. Σ πιννέϊν 11. praeter ν΄ a. corr. 

ScHoL. 1228 | VB dynröv γὰρ οὐδείς ἐστιν: εὐδαίμονά 
φῆσι τὸν ἄχρι τέλους ἀπείρατον χαχῶν. 1229 | Bi ἐπιγενομένου. 
1236 | Bi ὃ rposine περὶ τῶν παίδων. 1238 | VB καὶ μὴ 
σχολὴν ἄγουσαν: διατριβὴν βραδύτητα. πάλιν δὲ τῷ συνήδϑει 

σχήματι ἐχρήσατο, καὶ ἔστιν ἀντὶ τοῦ ἀγούσῃ. 1245 | VB ἕρπε 
πρὸς βαλβῖδα: βαλβὶς κυρίως ἣ τῶν δρομέων ἄφεσις. ἄγε δὴ οὖν, ὦ 
Μήδεια, πρὸς ἄφεσιν ὅρμα καὶ ἀρχὴν δυστυχοῦς βίου ̓  λέγει δὲ τῶν τέχνων 
τὸν φόνον. 1251 | VB ἰὼ Tä τε καὶ παμφαής: ἰδὼν ὃ χορὸς 
ὅτι πάντως ἔδοξε τῇ Μηδείᾳ φονεῦσαι τὰ τέκνα καὶ ὅτι δυσχερὲς ἣν αὐτῷ 

τὸ κωλῦσαι τὸ ἐγχείρημα, ἐπικαλεῖται τοὺς θεοὺς παραχλητικοῖς λόγοις εἰς 

τὸ κωλῦσαι αὐτήν. καὶ Ἥλιον μὲν ἐπικαλεῖται ὡς πρόγονον Μηδείας καὶ 

ὅτι [A 109 μὶ 323] πάντ᾽ ἐφορᾷ καὶ πάντ᾽ ἐπακούς;, τὴν δὲ Τὴν ὡς 
μέλλουσαν δέχεσϑαι τῆς μιαιφονίας τὸ αμα' 1252 | VBxurldere τὰν 
οὐλομέναν: κατοιχτείρατε καὶ ἐλεήσατε ἀποβλέψαντες καὶ προνοήσασϑε, 

dr οὗ τρόπου κωλυδῇ τοῦ φόνου τῶν παίδων. 1256 | VB γονᾶς 
v x nn 5» v 5 x € ᾿ ν 

ἔβλαστε: ἀντὶ τοῦ ἐβλάστησαν ἔφυσαν. ἐπεὶ ἡ Μήδεια Exyovos 

Ἡλίου, οὗτοι δὲ ἐκ Μηδείας. | VB τὸ γένος. ἐπεὶ οὖν φόβος ἐστὶ τὸ 
΄ Φ nn > on 

ϑεῖον αἷμα ὑπὸ ἀνδρώπων πεσέϊν, χαὶ σὺ αὐτῇ Ἥλιε τιμώρησαι. 

1 10 Β 2 ἄπειονν 8sZ2omB 45 πάλιν---χκαὶ om V 
ὅ εἰσαγούση ΝΥ 5sZomB 6 cf. etym. Vat. Flor. 5. u. βαλβίς (ΞΞΞ etym. 

magn. 186, 14) schol. Ar. eq. 1159 Suid. οὖν om B θ5 ὦ --- βίου 
Schw.: ὥρμα ὦ μήδεια πρὸσ δυστυχὴ βίον V: ὦ μ. πρὸσ ἄφεσιν ὅρμα 
χαὶ ἀρχὴν δυστυχοῦσ βίου καὶ πράξεωσ ἀτόπου Β 75 τοῦ φόνου τῶν 
τέχνων Β 8ZomB ἰδὼν V: ὡσ οἶδεν Β 9 τέχνα χαὶ ὥρμησε 
πρὸσ τὴν πρᾶξιν Β 10 τὸ χωλῦσαι τοῦτο τὸ Β ἐγχείρημα ϑεοῦ δὲ 
μόνου τοῦτο B 1ΠΠ αὐτὴν τὴσ τοιαύτησ τόλμησ B Muc V 18 ταῖσ 
μιαιφονίαισ Β 185 ZomB 15 χωλυϑῇ V: δυνατὸν αὐτὴν ἐπισχεϑῆναι B 
16 ἀντὶ ---ἔφυσαν om V μήδεια μὲν Β 175 scholio quod praecedit 
adi. V, initio additis αἷμα δὲ 17 αἵματι 1 Β ἀντὶ τοῦ γένει B 
18 αὐτὴν VB: em Wil. 
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φόβος ὑπ᾽ ἀνέρων. 

ἀλλά νιν, ὦ φάος διογενές, χάτειργε χατάπαυσον, 

ἔξελ᾽ οἴκων φονίαν τάλαινάν τ᾽ ’Epıvöv 

om ἀλαστόρων. 1260 
μάταν μόχϑος ἔρρει τέχνων, . ἀντ. 

ἄρα μάταν γένος φίλιον ἔτεκες, ὦ 
nuavedv λιποῦσα Συμπληγάδων 

πετρᾶν ἀξενωτάταν ἐσβολάν, 

δειλαία, τί σοι φρενῶν βαρὺς 1265 

χόλος προσπίτνει χαὶ δυσμενὴς 

φόνος ἀμείβεται; 

χαλεπὰ γὰρ βροτοῖς ὁμογενὴ μιάσμιατ᾽ ᾿ ἐπάγει 

γὰρ αὐτοφόνταις ξυνῳδὰ ϑεόϑεν 

πίτνοντ᾽ ἐπὶ δόμοις ἄχη. 1270 

ἀχούεις βοὰν ἀχούεις τέχνων ; στρ. 1273 

ἰὼ τλᾶμον, ὦ χαχοτυχὲς γύναι. 1214 

ΠΑΙ͂Σ. οἴμοι, τί δράσω; ποῖ φύγω μητρὸς χέρας; 1271 

οὐχ οἵδ᾽ ἄδελφε φίλτατ᾽ ὀλλύμεσϑα γάρ. 1272. 

ΧΟ. παρέλθω δόμους; ἀρῆξαι φόνον 1275 

δοχεῖ μοι τέχνοις. 

ΠΑΙ͂Σ. ναί, πρὸς ϑεῶν, ἀρήξατ᾽ ἐν δέοντι γάρ᾽ 

ὡς ἐγγὺς ἤδη γ᾽ ἐσμὲν ἀρχύων ξίφους. 

ΧΟ. τάλαιν᾽, ὡς ἄρ᾽ ἦσϑα πέτρος ἣ σίδαρος, ἅτις 

τέχνων ὃν ἔτεχες 1280 

1208 κάδϑειργε ν᾽ 12595 τάλαιναν φονίαν 7 Seidler: φονῶσαν 
ἀλαόν τ᾽ Kirchhoff Heimsoeth 1260 ἐριννὺν LP: ἐρινῦν A!VB 1262 ἄρα 
AVB: om LP: em Weil ἔτεχ᾽ A & omP: eras. in L 1968 χυα- 
veav sscr. ὦ V! 1264 πετρῶν V ἀξενωτάτων V: ἀξενοτάταν Α 

1265 δειλέα Vi: δηλέα Li: δηλαία 1,8 φρενοβαρής Seidler: φρένα βαρύς 
G. Hermann 1266 προσπιτνεῖ ll. δυσσεβής Lenting 1267 φ. ἀμοί- 
βεται; Li: ἀμείρεται o.; P: ἀμείβεται 9.; 1: φόνος; ἀμείβεται Murray 
1268 “μιάσματα AVB 1269 ἐπάγει γὰρ temptauit Wil.: ἐπὶ γαῖαν 1.: 
ἐπαγαῖα δ᾽ Headlam: παλαιὰ δ᾽ ci Murray αὐτόφονα Wecklein συνωδὰ 
AP: ξύγοιδα aa V3 (sscr.) B? αὐτοφόνταισιν. οἶδα Verrall 1970 πιτ- 
γόντ᾽ V! ε corr.: ABl: πιτνοῦντ᾽ LP: πιτνῶντ᾽ V® (sscr.) δόμουσ Vi 
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a. corr. ἄχουσ V? 1271s post 1274 traiecit Wil. 1271 na κτλ. 
alteri filio tribuit Hense 1272 del Nauck παῖσ B: Erepoo παὶσ rell. 
ὀλλύμεϑα 11. praeter VPL? 1274 τλῆμον LP post 1274 ‚duos senarios 
excidisse censet Schoene, e quibus schol. Arist. Ach. 11 ὦ ϑερμόβουλον 
PETE afferre uidetur Hensio 1277 ΠΑΙ͂Σ G. Hermann: οἱ δύο 
παῖδεσ A ἀρήξετ᾽ LP 1278 ΠΑΙ͂Σ praescr. G. Hermann: ἄλλοσ V? 
ἐντὸς Blaydes 1280 ὃν Seidler: ὧν 1]. 

ScHoL. 1259 | VB ἔξελ᾽ οἴκων φονίαν: τὸ ἑξῆς ὑπέξελε τῶν 
οἴκων τὴν φονίαν ᾿Ερινὺν ζὑπὸν τῶν ἀλαστόρων. 1260 | VB τάλαι- 
γάν τ᾿ ἘἜρινύν: αὐτήν φησι τὴν δαίμονα, od τὴν Μήδειαν. ὑπείληπται 
γὰρ τῶν τοιούτων κακῶν αἰτία εἶναι ἡ Ἐρινύς. τάλαιναν δέ, τὴν τάλανας 
ποιοῦσαν. 1261 | VB μάταν μόχϑος: μάτην, φησίν, ὑπὸ δαιμόνων 

πονηρῶν ἀπόλλυται τὰ τέχνα μηδὲν ἐπταιχότα. μόχϑος δὲ τέκνων 
6 μοχϑηρὸς βίος. περιφραστικῶς τὰ {τέχνα παρόσον δεῖ δι᾿ αὐτὰ» 
καχοπαϑεῖν. 1264 | VB πετρῶν ἀξενωτάτων: περιφραστικῶς 

τὴν Προποντίδα, παρόσον οἱ προσβάλλοντες τῷ τόπῳ χακχῶς διατίϑενται. 

1265 | Bi τί δὴ τεϑύμωσαι τὴν φυχήν. 1266 | Bi προσπελάζει. 
τοὶς τέχνοις. 1569 Bi λείπει τὸ ἔστι. 1269 | VB adro- 

φόνταις συνῳδά: τοῖς αὐτοχειρίοις σύμφωνα τούτοις καὶ ἄξια παρὰ τῶν 

ϑεῶν ἐστι προσπίπτοντα χκαχά. 6 δὲ νοῦς χαλεποὶ οἱ φόνοι τοῖς 

αὐτοχειρίοις, τουτέστι χαλεπὸν μίασμα ὃ τῶν δμογενῶν φόνος τῷ τετολμηχότι. 
τὸ ἑξῆς ξυνῳδὰ ϑεόϑεν ἐπὶ δόμοις πίτνοντα ἄχη. χαλεπὰ γὰρ βροτοῖς ὁμογενῆϊ 

μιάσματα ἐπὶ γαῖαν αὐτοφόνταις. 1273 | VB ἀκχούεις βοάν: τοῦτο 
πρὸς ἀλλήλας ai ἀπὸ τοῦ χοροῦ φασι zur’ ἐρώτησιν" τὸ δὲ ὦ κακοτυχὲς 
γύναι ἰδίως πρὸς τὴν Μήδειαν ἀναπεφώνηται. τὸ δὲ παρέλθω δόμους 
πάλιν πρὸς ἀλλήλας xar ἐρώτησιν᾽ τὸ δὲ ἀρῆξαι φόνον δοκεῖ μοι 
τέκνοις κατὰ ἀπόφασιν. 1278 | Bi τοῦ ἀφύχτου ϑανάτου. τῶν 
διχτύων. 41279 | Bi πετρίνη ἢ σιδηρᾶ. 1280 | VB ἅτις 
τέκνων ὧν ἔτεκες: ἥτις τὸν ἄροτον τῶν τέχνων, ὧν ἔτεχες, αὐτόχειρι 

δαγάτῳ κτενεῖς. 

1/!omB 2 ς > Schw. 2ss superioribus adiunxit B 25 τά- 
λαιναν δὲ ἐρινῦν B 3 αὐτὴν B: od mv V 4 ἣ om V τάλαινασ hä 
ταλαίνασ B: em Schw. 6 nenomxöra B 7 Bloo τῶν τέχνων Β 7s 
τὰ < ? καχοπαϑεῖν Schw.: π. τὰ χκαχὰ na V: λέγει δὲ περιφρ. τὰ x εἰ 
π. καὶ μοχϑηρὰ τέχνα Β: περιφρ. τὰ τέκνα πάϑει μοχϑηρά Laur. 31, Io 
9 προσβαλόντεσ V οὐ κακῶσ V 10 δυμοῦσαι Bi 11s Zom B 
12 συνοιδα V  üroysiploro V: ποὺς (idem 14) ΝΥ]. τούτοισ σύμ- 
φωνα VB: „traiecit Schw. 12 5 ἄξια --- καχά V: τοῦ „ τολμήματοσ κακὰ 
παρὰ =. ὃ. ἐ. προσπ. ϑέλει δὲ εἰπεῖν ὅτι ἀξίωσ τούτουσ οἱ ϑεοὶ κολάζουσιν Β 
14 μίασμα var δυσέχνιπτον 6 φόνοσ ὃ κατὰ τῶν ὁμογενῶν τοὶσ τολμῶσιν 
αὐτὸν γράφεται δὲ καὶ συγωδᾶ ὅ ἐστι Β 15 τὸ δὲ ἑξῆσ V πίπτοντα V 
17 χατ᾿ Schw.: πρὸσ Β: πρὸσ τῪν V 19 ἀρήξεν Β 215 ZomB 
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ἄροτον οἰὐτόχειρι μοίρα χτενεῖς. 

μίαν δὴ χλύω μίαν τῶν πάρος ἄντ. 

γυναῖχ᾽ ἐν φίλοις χέρα βαλεῖν τέκνοις, 

Ἰνὼ μανεῖσαν ἐχ ϑεῶν, ὅϑ᾽ ἣ Διὸς 

δάμαρ νιν ἐξέπεμψε δωμάτων ἄλῃ. 1285 

πίτνει δ᾽ ἁ τάλαιν᾽ ἐς ἅλμαν φόνῳ 

τέχνων δυσσεβεῖ, 

ἀκτῆς ὑπερτείνασα ποντίας πόδα, 

δυοῖν τε παΐδοιν συνϑανοῦσ᾽ ἀπόλλυται. 

τί δῆτ᾽ οὖν γένοιτ᾽ ἂν ἔτι δεινόν: ὦ 1290 

yuvambv λέχος πολύπονον, 

ὅσα βροτοῖς ἔρεξας ἤδη χαχά. 

ΙΑ. γυναῖκες, αἱ τῆσδ ἐγγὺς ἕστατε στέγης, 

dp ἐν δόμοισιν ἣ τὰ δείν᾽ εἰργασμιένη 

Μήδεια τοισίδ᾽, ἢ μεθέστηκεν φυγῇ; 1296 

[[δεῖ γάρ νιν ἤτοι γῆς σφε χρυφϑῆνάι κάτω, ΄ 

ἢ πτηνὸν ἄραι σῶμ᾽ ἐς αἰϑέρος βάϑος, 

εἰ μυὴ τυράννων δώμασιν δώσει δίχην. ] 

πέποιϑ᾽ ἀποχτείνασα. χοιράνους χϑονὸς 

ἀϑῷος αὐτὴ τῶνδς φεύξεσϑαι δόμων; “1800 

ἀλλ᾽ οὐ γὰρ αὐτῆς φροντίδ᾽ ὡς τέκνων ἔχω᾽ 

χείνην μὲν οὖς ἔδρασεν ἔρξουσιν χαχῶς, 

ἐμῶν δὲ παίδων ἦλθον ἐχσώσων βίον, 

μή μοί τι δράσωσ᾽ οἱ προσήχοντες γένει, 

υητρῷον ἐχπράσσοντες ἀνόσιον φόνον. 1305 
de 

1281 πείρᾳ F. W. Schmidt 1282 alterum μίαν om A 1283 yuvaı- 
κῶν ἐν 1]. praeter PL? χεῖρα 11. praeter L: em Aldina προσβαλεῖν LP 
1285 ἐξέπεμπε B 1286 πιτνεῖ ll. praeter AV A LP:5V MavA 
1289 δὲ P: δὴ L ἔξυνθανοῦσ L 1290 δῆτ᾽ Elmsley: δήποτ᾽ 1]. 
1291 λέχ. πολ. γυν V 1292 ὅσσα (ὅσα) δὴ 1l.: em Seidier 1295 τοισίδ᾽ 
ἢ Nauck: τοῖσδέ γ᾽ V (σι sscr. 8): ΑΒ: τοῖσιν LP: τοῖσδ᾽ ἔτ᾽ Hartung 
1296 δεῖν ΑΒ νιν ἤτοι: ταγῦν ἢ Christ. pat. 281 γῆσφε A: γῆς γε 
Elmsley 1296—98 om Wil. 1297 ἄρα A: ἄρα A! βάϑοσ sser. 
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πτύχαις Ν᾽ 1298 μὴν τυράννω ΜΝ δώσειν %: τίσει οἱ Wecklein 
1299 ς seclus. Nauck 1299 τυράννουυ AV 1800 ἀδῶοσ]]. φεύξεται Σ 
1302 ἔρξουσιν ΒΡ 1808 ἐχσῶσαι ῬΡ΄Ἢ 1804 μοι: νιν Elmsley 

Scuor. 1281| VBi τὴν γονὴν καὶ τὸ σπέμα. 1954 | VB’Ivo 
μανεῖσαν: "Ivo κατὰ χόλον τῆς Ἥρας μανεῖσα ἔρριψεν ἑαυτὴν εἰς τὴν 
ϑάλασσαν ἅμα τῷ υἱῷ αὑτῆς Μελικέρτῃ. ἐμίσει γὰρ πάντας τοὺς Θηβαίους 

ἣ Ἥρα, ὅτι παρ᾽ αὐτοῖς ἐτέχϑη 6 Διόνυσος. καὶ αὐτὸς δὲ ὃ Διόνυσος 
ἐξέμηνε τὰς τούτων γυγαῖχας, μὴ προσιεμένων αὐτὸν ὕστερον τῶν Θηβαίων, 
ἴσως δὲ καὶ τοῦτο τῆς Ἥρας ἐργασαμένης. οἱ μὲν οὖν ἱστοροῦσι τῷ παιδὶ 
συγχατενεχϑῆναι τὴν Ἰνὼ εἰς τὴν ϑάλασσαν᾽ Εὐριπίδης δέ φησιν αὐτὴν 
αὐτόχειρα τῶν δύο παίδων γενομένην, Λεάρχου nat Μελιχέρτου, αὑτὴν 
ὕστερον εἰς τὴν ϑάλασσαν ῥῖψαι. φασὶ δὲ ἐχβρασϑέντας εἰς Κόρινθον 
αὐτοὺς ἀναληφϑῆναι {καὶ προστάξει τοῦ Σισύφου [[ὡς καὶ]] ἀγῶνα Ἴσϑμιον 

ἐπὶ Μελικέρτῃ κατὰ χρησμὸν τεδῆναι τοῦτον ἑωραχότος. | VB ἄλλως: 
κατὰ χόλον τὴς Ἥρας ᾿Αϑάμας κατετόξευσε Λέαρχον, τὸν ἐξ Ἰνοῦς yevö- 
μενον αὑτῷ παῖδα. καὶ αὐτὴ δὲ ἡ ̓ Ινὼ μανεῖσα ὑπὸ τῆς "Hpas (ὥργιστο 
γὰρ αὐτῇ, ὅτι ἐτεδηλάκει. τὸν Διόνυσον) τὸν ἕτερον ἑαυτὴς παῖδα ἐξαρπάσασα 
Μελικέρτην, ἥλατο σὺν αὐτῷ εἰς τὴν ϑάλασσαν. Εὐριπίδης δέ φησιν αὐτὴν 

αὐτόχειρα γενομένην Λεάρχου καὶ Μελικέρτου, ὕστερον εἰς τὴν ϑάλασσαν 
ἁλέσϑαι. 1290 | VBi τί δή ποτ᾽ οὖν: τοῦ χεῖρα ἐπιβαλεῖν τοῖς 
τέχγοις τί χεῖρον ἂν γένοιτο. | VBi καὶ μέχρι παιδοχτονίας χωρησάσῃ. 

1292 | VBi ὅσα δὴ βροτοῖς: ὅσα ταὶς ἀνδράσι χαχὰ εἰργάσω. 
41295 | Bi ἀντὶ τοῦ πέφευγεν. 1296 | VB δεῖ γάρ νιν: δεῖ 
αὐτὴν ἢ καταταρταρωϑῆναι ἢ ἀναπτῆναι, εἰ ἄρα πέποιδε μὴ δώσειν δίκην. 

1300 | B ἀντὶ τοῦ φεύξεσθαι ἀτιμώρητος. 1301 | B οὐχ οὕτως 
ἔχει. 1305 | VB μητρῷον ἐχπράσσοντες: δίκην ἀπαιτοῦντες 
αὐτοὺς ὑπὲρ οὗ εἰργάσατο φόνου ἣ τούτων μήτηρ. | Bi ἐχδικοῦντες. 

1 scholio quod praecedit adi. V, initio additis ἄροτον δὲ τὴν 
γονὴν χαὶ om Bi σπέρμα καὶ τὴν χαταβολὴν τῶν παίδων φησίν Bi 2 τὴν 
om B 8 .χαὶ πάντασ V ἀἁδϑηναίουσ V 4 διότι B 6 ἱστόρησαν V 
7 alterum τὴν om B αὐτὴν om B 8 γενομένων V 9 τὴν om Β 
9—17 cf. arg. Pind. Isthm. schol. Apoll. Arg. 3, 1240 Apollod. 3,4, 3, 6 
Hyg. fab. 2.273 Paus. 1, 44, 8 95 αὐτοὺσ εἰσ xöpıybov ἐχβρασϑέντασ 
ἰγὼ καὶ μελιχέρτη Β 10 <> Schw. [[]] Schw. 11 κατὰ οι V, 
χρησμὸν post ϑεῖναι traiecto δεῖναι VB: em Schw. τοῦτο VB: em 
Schw. cf. schol. Apoll.l.c. ZomB 11-—J15 cf. Apollod. 3,4, 3,5 
14 ἐπισφάξασα VB: em Wil. 15 ἥλλατο (ἤλλ) VB 17 Mesdu VB 
τοῖς om Bi 18 χεῖρον γέν. V: γένοιτ᾽ ἂν δεινότερον Bi Σ 19 adi. 
VBi καὶ om Bi γωρήσασα VBi 205 δεῖ γὰρ αὖτ. B 21 ταρτα- 
ρωϑῆναι ἢ ἀναστῆναι ἡ εἰ μὴ ἄρα VB: em Schw. δίχην τῶν τολμη- 
ϑέντων Β 22 φεύξεται Β 225 coniunxit B 28 lemmate omisso 
τὸν τὴσ μητρὸσ φόνον εἰσπράσσοντεσ αὐτοὺσ. ἀντὶ τοῦ δίκην ἀπ. ὑπὲρ eqs B 
24 εἰργάσαντο V Ar. μ. om V 
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EVRIPIDIS MEDEA 

ὦ τλῆμον, οὐκ οἶσϑ᾽ οἵ χαχῶν ἐλήλυϑας, 

Ἴδσον᾽ οὐ γὰρ τούσδ᾽ ἂν ἐφϑέγξω λόγους. 

τί δ᾽ ἔστιν; N που ad ἀποχτεῖναι Beier; 

παῖδες τεϑνᾶσι χειρὶ μνητρῴα σέϑεν. 

οἴμοι τί λέξεις; ὥς μ᾽ ἀπώλεσας, γύναι. 

ὡς οὐχέτ᾽ ὄντων σῶν τέχνων φρόντιζε δή. 

ποῦ γάρ νιν ἔχτειν᾽, ἐντὸς ἢ ἔξωϑεν δόμων: 

πύλας ἀνοίξας σῶν τέκνων ὄψῃ φόνον. 

χαλᾶτε χλῇῆδας ὡς τάχιστα, πρόσπολοι, 

ἐχλύεϑ᾽ ἁρμούς, ὡς ἴδω διπλοῦν καχόν, 

τοὺς μὲν ϑανόντας, τὴν δὲ τείσωμαι φόνῳ. 

τί τάσδε χινεῖς χἀναμοχλεύεις πύλας, 

νεχροὺς ἐρευνῶν χάμς τὴν εἰργασμένην; 

παῦσαι πόνου τοῦδ᾽ ̓  εἰ δ᾽ ἐμοῦ χρείαν ἔχεις, 

λέγ᾽ εἴ τι βούλῃ, χειρὶ δ᾽ οὐ ψαύσεις ποτέ. 

τοιόνδ᾽ ὄχημα πατρὸς Ἥλιος πατὴρ 

δίδωσιν ἡμῖν, ἔρυμα πολεμίας χερός. 

ὦ μῖσος, ὦ μέγιστον ἐχϑίστη γύναι 

ϑεοῖς τε χἀμοὶ παντί τ᾽ ἀνθρώπων γένει, 

ἥτις τέχνοισι σοῖσιν ἐμβαλεῖν ξίφος 

ἔτλης τεχοῦσα, κἄμ᾽ ἄπαιδ᾽ ἀπώλεσας" 

aa ταῦτα δράσασ᾽ ἥλιόν τε προσβλέπεις 

χαὶ γαῖαν, ἔργον τλᾶσα δυσσεβέστατον. 
ὅλοι ἐγὼ δὲ νῦν φρονῶ, τότ᾽ οὐ φρονῶν 

ὅτ᾽ ἐκ δόμων σε βαρβάρου 7’ ἀπὸ χϑονὸς 

Ἕλλην ἐς οἴχον ἠγόμην, καχὸν μέγα, 

πατρός τε nal γῆς προδότιν I σ᾽ ἐϑρέψατο. 

τὸν σὸν δ᾽ ἀλάστορ᾽ εἰς ἔμ ἔσκηψαν ϑεοί᾽ 

χτανοῦσα γὰρ δὴ σὸν χάσιν παρέστιον, 

τὸ καλλίπρῳρον εἰσέβης ᾿Αργοῦς σχάφος. 
ἤρξω μὲν ἐκ τοιῶνδε, νυμφευϑεῖσα δὲ 
παρ᾽ ἀνδρὶ τῷδε χαὶ τεχοῦσά μοι τέχνα, 

1810 

1315 

1320 

1325 

1330 

1335 

Be 
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εὐνῆς ἕχατι χαὶ λέχους σφ᾽ ἀπώλεσας. 

οὐχ ἔστιν ἥτις τοῦτ᾽ ἂν  λληνὶς γυνὴ 

ἢ ἔτλη mod, ὧν γε πρόσϑεν ἠξίουν ἐγὼ 1840 
; γῆμαι σέ, κῆδος ἐχϑρὸν ὀλέδϑριόν τ᾽ ἐμοί, 

E: λέαιναν, od γυνοαῖχα, τῆς Τυρσηνίδος 

‚4 1307s deleuerit Lenting 1812 ἢ "Ewdev LPV?: 7 ἕωϑεν AB: 
ἥξωθεν V! 1314 χλεῖδασ A 1315 διπλὰ und. A 1316 spurium 

Γ΄ eenset Schenkl τίσωμαι LP: τίσομαι rell. 2: τίσουσαν Weil δίκην LP: 
V3 (sser.): φόνον Weil 1317 τούσδε ... λόγους Christ. pat. 121. 437. 
cf. Aristoph. πὰρ. 1397 Heliod. Aethiop. 1, 8 p. 230D.: ταῦτα... ἔπη; 
Wecklein. cf. Σ 1320 γρ. er Kar. sscr. V3 1321 ἡλίου LP! 
1322 δῦμα H. Wolf 1826 χαί 1328 δρῶσα LP 1330 δόμου 
LP σεν: γρ. σοῦ V®sser. ἐδ! ἕλλην AB! 1888 τὸν σὸν δ᾽ ΓΡ: 
τὸν σὸν rell.: τῶν σῶν Wecklein: τοιόνδ᾽ Nauck 1338 ἀπέωσασ Α΄ 
1339 ἔστι τοῦτ᾽ ἥτισ V 

Scnor. 1309 | B τὸ ἑξῆς" παῖδες σέϑεν τεῦνᾶσι μητρῴᾳ χειρί. 
1314 | B ῥήξατε τοὺς μοχλούς, λύσατε τὴν ἁρμονίαν τῶν δϑυρῶν. 
1316 | VB τὴν δὲ τίσομαι φόνῳ: λείπει ὃ καί, καὶ τὸ ἴδω ἀπὸ κοινοῦ. 
χαὶ τήνδε τίσομαι, φησίν. διπλοῦν δὲ κακόν ἢ τὸν ϑάνατόν φησι 

τῶν δύο τέχνων ἢ ζκαὶν τὴν Μήδειαν. 1317 | VB ἄνω ἐπὶ ὕψους 5 
ἑστῶσα ταῦτα λέγει. 1320 | B ἀντὶ τοῦ οὐ δυνήσῃ κατασχεῖν ἡμᾶς 
οὐδὲ καταλαβεῖν. ἔχομεν γὰρ ὄχημα πρὸς ἀποφυγὴν τῶν πολεμίων. ἐπὶ 

ὕψους γὰρ παραφαίνεται ἣ Μήδεια, ὀχουμένη δρακοντίνοις ἅρμασι καὶ 

βαστάζουσα τοὺς παῖδας. 1333 | B ἀντὶ τοῦ "Epıvöv. | Bi ἐπή- 
yaryov. 1334 | VB χτανοῦσα γὰρ δὴ σὸν κάσιν: παρὰ τὴν 10 
ἑστίαν γὰρ ἀνεῖλε τὸν ”Arbuprov. ἢ ἐπὶ τῷ βωμῷ τῆς ᾿Αρτέμιδος, ὡς 

[{καὶ]] ᾿Απολλώνιός [4, 452 sq.] φησιν, ἢ ἐπ᾽ οἴκου ἐν τῇ πατρίδι, ὡς 
Καλλίμαχος [frg. 411]. 1337 Β δειχτικῶς ἀντὶ τοῦ ἐμοί" ἑαυτὸν 
γὰρ δείκνυσι. 1339 | VB οὐχ ἔστιν ἥτις τοῦτ᾽ : διασύρει τὸ 
βάρβαρον γένος. οὐκ ἄν, φησί, τοῦτό τις τῶν “Ελληνίδων γυναικῶν ἔδρασεν. 15 

1342 | VB τῆς Τυρσηνίδος: τῆς Σικελικῆς" Τυρσηνὸν γὰρ πέλαγος 

Σικελίας. | VB ἐκ τούτων φανερός ἐστιν Εὐριπίδης τὴν τοῦ ᾿Οδυσσέως 
πλάνην περὶ τὴν ᾿Ιταλίαν χαὶ Σιχελίαν ὑπειληφὼς γεγονέναι. 

2 ῥήψατε B: em Schw. 3 Zom B 4 inde a χαὶ τ. nouum 
incipit schol. B dm. δὲ x. om V 4 5 ϑάνατόν.----τέχνων B: διπλοῦν 
ϑάνατον τῶν τ ὃ x > Wil. ἐπὶ τοῦ πύργου Β 10ZomB 105 παρὰ 
γὰρ τὴν ἑστίαν καὶ τὸν βωμὸν Β 115 ἢ ἢπ-- φησιν om V 12 [[ ]] Schw, 
enowov VB: em Schw.: del Wil. ἐν om V 12s ὡς Κα om V 
14 Zoom B 0% Aus v» ἑλλήνων v 16Z/omB σικελίασ V 
τυρσηνσ V 17 τῆσ σ. ἐκ δὲ τούτων φ. eqs V 
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Σχύλλης ἔχουσαν ἀγριωτέραν φύσιν. 

AN οὐ γὰρ ἄν σε μυρίοις ὀνείδεσι 

δάχοιμι᾽ τοιόνδ᾽ ἐμπέφυχέ σοι ϑράσος" 

ἔρρ᾽, αἰσχροποιὲ xal τέχνων μιαιφόνε. 

ἐμοὶ δὲ τὸν ἐμὸν δαίμον᾽ αἰάζειν πάρα, 

ὃς οὔτε λέκτρων νεογάμων ὀνήσομαι, 

od παῖδας οὃς ἔφυσα χἀξεϑρεψάμιην 

ἕξω προσειπεῖν ζῶντας, ἀλλ᾽ ἀπώλεσα. 

μαχρὰν ἂν ἐξέτεινα τοῖσδ᾽ ἐναντίον 

λόγοισιν, εἰ νὴ Ζεὺς πατὴρ ἠπίστατο 

οἵ ἐξ ἐμοῦ πέπονθας οἷά τ᾽ εἰργάσω᾽ 
σὺ δ᾽ οὐχ ἔμελλες τἄμ᾽ ἀτιμάσας λέχη 

τερπνὸν διάξειν βίοτον ἐγγελῶν ἐμοί, 

οὐδ᾽ ἣ τύραννος οὐδ᾽ ὃ σοὶ προσϑεὶς γάμους 

Κρέων ἀνατεὶ τῆσδέ μ᾽ ἐχβαλεῖν χϑονός. 

πρὸς ταῦτα χαὶ λέαιναν, εἰ βούλῃ, χάλει 

χαὶ Σχύλλαν ἣ Τυρσηνὸν ᾧχησεν πέδον᾽ 

τῆς σἧς γὰρ ὡς χρὴ χαρδίας ἀνθηψάμην. 

χαὐτή γε λυπῇ χαὶ χαχῶν χοινωνὸς εἶ. 

σάφ ἴσϑι᾽ λύει δ᾽ ἄλγος, ἣν σὺ μὴ γελᾶς. 
ὦ τέχνα, μιητρὸς ὡς καχῆῇς ἐχύρσατε. 

ὦ παῖδες, ὡς ὥλεσϑε πατρῴα νόσῳ. 

οὔτοι νυν ἣμὴ δεξιά σφ᾽ ἀπώλεσεν. 

ἀλλ᾽ ὕβρις οἵ τε σοὶ νεοδμῆτες γάμοι. 

λέχους σφέ γ᾽ ἠξίωσας οὕνεχα χτανεῖν : 

σμικρὸν γυναικὶ πῆμα τοῦτ᾽ εἶναι doxeis; 

ἥτις γε σώφρων" σοὶ δὲ πάντ᾽ ἐστὶν χαχά. 

οἵδ᾽ οὐχέτ᾽ εἰσί᾽ τοῦτο γάρ σε δήξεται. 

οἵδ᾽ εἰσὶν ὠμοὶ σῷ κάρα μιάστορες. 

ἴσασιν ὅστις ἦρξε πημονῆς ϑεοί. 

ἴσασι δῆτα σήν γ᾽ ἀπόπτυστον φρένα. 

στύγει᾽ πικρὰν δὲ βάξιν ἐχϑαίρω σέϑεν. 

1345 

1350 

1355 

1360 

1365 

1870 
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IA. καὶ μὴν ἐγὼ σήν᾽ ῥαδιοι δ᾽ ἀπαλλαγαί. 1375 

MH. πῶς οὖν; τί δράσω: κάρτα γὰρ χἀγὼ ϑέλω. 

IA. ϑάψαι νεχρούς μοι τούσδε καὶ χλαῦσαι πάρες. 

ΜΗ. οὐ δῆτ᾽, ἐπεὶ σφᾶς Id ἐγὼ ϑάψω χερί, 

φέρουσ᾽ ἐς Ἥρας. τέμενος ᾿Ακραίας ϑεοῦ, 

1345 τοῖον δ᾽ Ν1: τοῖον Wecklein 1346 cf. Σ 1847 πάοες οἱ 
Murray 1348 0 A 1351 μαχρὰν δ᾽ ἂν A: ἢ μάκρ᾽ ἂν LP cum Σ() 
ἐναντία ΤΙΡΡΚ 3 (sscr.): Zyavrioıs A 1356 οὔϑ᾽ bis 11. : em Elmsley προ- 
ϑεὶσ AVB γάμον A. cf. Phoen. 581 1357 ἀνατεὶ ΤΡ: ἀνατὶ L? 
cum Σ: ἀτίμωσ Ν᾽: ἄτιμον rell. cum V? (sser.) τῆσδ᾽ ἔμ᾽ V 189 del 
Verrall ᾧχηκεν Blaydes πέδον gl. σπὴ sser. λ i. σπήλαιον A, unde 
Musgrave σπέος glossae auctorem legisse censet: πέτραν Elmsley 1362 ‚Kir 
ya F. W. Schmidt un γελᾷσ AV 1364 ὄλεσθε VB 1365 οὐ τοίνυν 
LPB®V®: οὔτοι νιν ATB, quo probato δεξιὰ διώλεσεν Wil. 1366 ᾿σοὶ 
om A νεόδμητοι LPv® (sscr.) 1367 σφε κἠξίωσασ LP: op’ ἄρ᾽ ἠξίωσας 
Dindorf 1869 πάντ᾽ ἐστίν, κακή Verrall 1371 ὦμοι V (cf. 2): ᾧμοι A: 
οἴμοι rell.: interpretatus est Burges: οἶμαι Tyrwhitt 1374 στυγῇ 1l.: 
em Weil 1375 ῥάδιον V! 1377 χαῦσαι B: ψαῦσαι ad 1403. 1412 
coniecerit Prinz. sed cf. Andr. 1159 1378 ἐπεί σφασ 11]. praeter AV* 

ScHor. 1346 | B ὅτι δοκεῖ τὸν στίχον - τοῦτον εἰπὼν Εὐριπίδης 
ἐχβεβλῆσϑαι᾽ διὸ κεχίασται. 1851 | VBi μαχρὰ[[ν]] ἂν ἐξέτεινα: 

μακρὰ ἂν ἐξέτεινα ῥήματα ἐναντία τοῖς σσὶς λόγοις. 1357 | Bi ἀντὶ 
τοῦ ἄνευ αἰτίας. ἢ γράφεται καὶ ἀνατί, ἤτοι ἀτιλωρητὶ καὶ ἄνευ ἄτης. 

- 1361 | Bi συγχοινωνεῖς μοι τῆς ἀτυχίας. 1362 | Bi ἀντὶ τοῦ᾽ 
λυσιτελεῖ δέ μοι τὸ ἄλγος, ἕως σὺ μὴ ἐγγελᾶς. 1364 | Bi τῇ κακίᾳ, 
τοι τῇ λαγνείᾳ καὶ ἀκρασίᾳ, τοῦ πατρὸς ἀπολώλατςε. 1366 | Bi γεωστὶ 

γεγονότες. ἢ οἱ νεωστὶ δαμασϑέντες. 1369 | VB ἥτις γε 
σώφρων: ναί, φησίν, ἐκείνῃ ἥτις σώφρων. 1371 | VBi οἵδ᾽ 

ο΄ εἰσίν, ὦμοι: μεταξὺ ἀναπεφώνηκεν εἰς ὑπόμνησιν τῶν τέκνων dv. 
᾿ς 1844 | Bi βάξιν νῦν εἴρηκε τὴν ὁμιλίαν. 1375 | Bi χωρισμοί. 

1377 | Bi συγχώρησον. 1379 | ᾿Αχραίας ϑεοῦ: τῆς ἐν τῇ 
ἀκροπόλει τιμωμένης. ὡς φαρμαχὶς δὲ καὶ λαϑεῖν ἠδύνατο πράττουσα. | 

VB ᾿Αχραϊα πένϑιμος ἑορτὴ παρὰ Κορινϑίοις. ᾿Αχραία δὲ εἴρηται 
παρὰ τὸ ἐν ἀκροπόλει ἱδρῦσϑαι. |V ἄλλως: ἔνϑα καὶ ἡ αἷξ εὖρε 
τὴν μάχαιραν, ἀφ᾽ ἧς ἡ παροιμία. 

3 τοῖσ σοῖσ V: τούτοισ τοῖσ B ὅ μοῦ τῆι ἀτυχίαι Bi 852 om B 
9 ἐχείνη VB σώφρων᾽ γυνὴ οὐδὲν ἠδικῆσϑαι νομίζει τοῦ ἀνδρὸσ ἐφ᾽ 
ἕτερον λέχοσ τραπέντοσ Β 10 ἀναπεφώνηχεν om Bi ἐλδὼν τῶν τ. 
ἰάσων ὠδύρατο Kal φησιν ὥιμοι Β 4185 πράττουσα ἀχραῖα δὲ nevd. eqs V 
15 ἐν ἀχροπ. om V εἰρῆσϑαι VB: em Arsenius cf. Zenob. 1, 27 
(L?36) Hesych. Phot. Suid. 

Diehl, Euripides Medea. ὃ 

_ S 
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ὡς px τις αὐτοὺς πολεμίων καϑυβρίσῃ, 1880 

τύμβους ἀνασπῶν᾽ γῇ δὲ τῇδε Σισύφου 

σεμνὴν ἑορτὴν καὶ τέλη προσάψομεν 

τὸ λοιπὸν ἀντὶ τοῦὸδς δυσσεβοῦς φόνου. 

αὐτὴ δὲ γαῖαν el τὴν Ἐξρεχϑέως, 

Αἰγεῖ συνοικήσουσα τῷ [[]ανδίονος. 1385 

σὺ δ᾽, ὥσπερ εἰκός, χατϑανῇ χαχὸς χαχῶς, 

[ΓΑργοῦς κάρα σὸν λειψάνῳ πεπληγμένος, }} 

πικρὰς τελευτὰς τῶν ἐμῶν γάμων ἴδών. 

ΙΑ. ἀλλά σ᾽ Ἐρινὺς ὀλέσεις τέκνων 

| φονία τε Δίχη. 1890 

MH. τίς δὲ χλύει σοῦ ϑεὸς ἢ δαίμων, 

τοῦ φψευδόρχου καὶ ξειναπάτου; 

ΙΑ. φεῦ φεῦ, μυσαρὰ καὶ παιδολέτορ. 

ΜΗ. στεῖχε πρὸς οἴκους καὶ ϑάπτ᾽ ἄλοχον. 

ΙΑ, στείχω, δισσῶν γ᾽ ἄμορος τέχνων. 1395 

MH. οὔπω ϑρηνεῖς᾽ μένε nal γῆρας. 

ΙΑ. ὦ τέκνα φίλτατα. MH. μητρί γε, σοὶ δ᾽ οὔ. 

ΙΑ. κἄπειτ᾽ ἔχανες; MH. σέ γε πημαίνουσ᾽. 

ΙΑ. ὥμοι, φιλίου χρύζω στόματος 

παίδων ὃ τάλας προσπτύξασϑαι. | 1400 

MH. νῦν σφε προσαυδᾶς, νῦν dondln, 

τότ᾽ ἀπωσάμενος. ΙΑ. δός μοι πρὸς ϑεῶν 

μαλαχοῦ χρωτὸς ψαῦσαι τέχνων. 

ΜΗ. οὐκ ἔστι" μάτην ἔπος ἔρριπται. 

IA. Ζεῦ, τάδ᾽ ἀχούεις ὡς ἀπελαυνόμεϑ᾽, 1405 

οἷά. τε πάσχομεν ἐκ τῆς μυσαρᾶς 

1380 αὐτῶν... καϑυβρίσαι AVB καϑυβρίσει sscr. Ν' 1882. τέλος 
schol. Hom. K 56 etym. magn. p. 750 Choerob. epim. p. 112 προσά- 
ψομεν AVB cum schol. Hom.: προσάψομαι ALPV?® (a. corr.): προσάξομιεν 
Choerob. etym. m. 1383 τοῦ A 1386—88 spurios iudicat Nauck 
1387 del Bothe 1388 ἐμῶν: νέων Weil 1389 ἐριννὺσ LP: ἐριννῦσ E: 
1392 ξειναπάτου Ν᾽ a. corr.: LP: -άτα LPBV!: ξεναπάτα A 18395 δισ- 
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SW ... TERVOLV Wecklein Y’ om A ἄμμοροσ P?B: ἄμοιροσ ἀμ 
praeter ΡῚ 3 1896 γήρασχ᾽ Porson 1398 ἔ ἔχτανεσ (ἔχτασ LP) 1.: 
Elmsle 1399 Er V: ὦμοι AB: αἱ αὐ LPV3 (sscr) 1401 σφασ Ὗ 
1404 ἔποσ Β: δ᾽ ἔποσ AV: λόγοσ LP: V? (sscr) 1405 yp. ὁρᾷσ Ν᾽ (sscr.), 
unde & Ζεῦ, τάδ᾽ δρᾷς; Kirchhoff, cf. Σ ἀπελαυνόμεσϑ(α) LPB 

ScHoL. 1381 | V ἐχεῖ γὰρ ἐβασίλευεν 6 Σίσυφος. ΙΝ ἵν 
βους ἀνασπῶν: ἀσεβὲς γὰρ τὸ ἀνορύττειν τάφους. | Bi 

Κορίνϑῳ λέγει" Σίσυφος γὰρ προπάτωρ Κορινϑίων. 1382 | VB Ba 
γὴν ἑορτήν: ἐγώ, φησίν, περιποιήσω αὐτοῖς πάνδημον ἑορτὴν Ev ἢ πανη- 
γυρίσουσιν οἱ Κορίνϑιοι. ϑύουσι δὲ αὐτοὶς καὶ ᾿Αργεῖοι κατὰ χρησμόν. | 
V χαὶ τέλη προσάψομεν: λιμωξάντων Κορινδίων ἔχρησεν 6 bes 

τιμῆσαι τοὺς τῆς Νηδείας παῖδας. ἐγὼ οὖν, φησί, περιποιήσω αὐτοῖς 

πάνδημον ἑορτήν. 1385 | VBi Αἰγεῖ συνοιχκήσουσα: λέγεται 
μετὰ τὸ ἐχβεβλῆσϑαι τῆς Κορίνϑου σὺν τῷ Αἰγεῖ εἰς ᾿Αϑήνας οἰκῆσαι. 
1386 | V καχὸς κακῶς: τὸ ἀκχροστόλιον γὰρ τῆς ᾿Αργοῦς ἀνέϑηκχεν 
᾿Ιάσων τῇ Ἥρᾳ. ποτὲ δὲ εἰσιόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερόν, πεσὸν ἀνεῖλεν αὐτόν. 

λειφάνῳ οὖν φησι μέρει τινὶ τῆς ᾿Αργοῦς. | VB ἄλλως: ἱστορεῖται 
᾿Ιάσων τέλει τοιούτῳ χρήσασδαι. κοιμώμενον γὰρ αὐτὸν ὑπὸ τὴν ᾿Αργὼ 
χατασαπεῖσαν ὑπὸ πολλοῦ χρόνου, μέρος τι ταύτης ἐχπεσὸν χατὰ τῆς χεφα- 
λῆς ἔκρουσεν. [Β ἄλλως: or μὲν λέγουσι κατὰ Μηδείας [[χόλον ἢ]] 
κέλευσιν ὑπὸ τῇ πρύμνῃ τῆς ᾿Αργοῦς καταδαρϑέντα τὸν Ἰάσονα τελευτῆσαι, 

ἐμπεσόντος αὐτῷ ξύλου. Νεόφρων δὲ ξενικώτερον ἀγχόνῃ φησὶ τελευτῆσαι" 
τὴν γὰρ Μήδειαν παράγει πρὸς αὐτὸν εἰποῦσαν [frg. 3]' 

“τέλος φϑερεὶς γὰρ αὑτὸν αἰσχίστῳ μόρῳ, 
δέρῃ βροχωτὸν ἀγχόνην ἐπισπάσας. 
τοία σε μοῖρα σῶν χαχῶν ἔργων μένει, 
δίδαξις ἄλλοις μυρίας ἐφ᾽ ἡμέρας 
ϑεῶν ὕπερϑε μήποτ᾽ αἴρεσϑαι βροτούς. 

1392 Βὶ ἀπατήσαντος τὴν ξένην. 1393} |Β] μιαρά. 1403 | Bi τοῦ 
σώματος. 1404 | B μάτην εἶπας τοῦτο. 1405 | B γράφεται 
5 r m 

ἰὼ Ζεῦ, τάδ᾽ ἀκούεις. 

12% praeeed. adi.V 85 lemmate omisso τέλη λέγει τὰ μυστήρια καὶ 
τὰσ τελετὰσ ἐγὼ δὲ φησὶ Β 5 ci x. V: πάντεσ οἱ δημόται ϑυσίασ 
ἐπιτελοῦντεσ αὐτοῖσ Β ϑύουσι---χρ. οἵ! Υ 6 οἴ, 5080]. Pind. Ol. 13,74 
10 ἀργοστόλιον V: em Dindorf 12 2 om Β 12s ἱστόρηται ὁ ἰάσων V 
13 yprodaı V 15 ἔχρουσεν Apyodo οὖν λειφάνωι εἶπεν ἀντὶ τοῦ μέρει: 
τινὶ τὴσ ἀργοῦσ Β 15—17 cf. argum. p. 3, 20 85 15 [[]] Schw. 
16 χαταδραϑέντα B 17 αὐτῆι B 19 φϑερεῖς Elmsley: φέρεισ post 
μόρῳ collocauit B ἐχϑίστω B: em Elmsley 20 δέρῃ in fine uersus 
B: em Nauck ἀγχόνησ B: em G. Herm. 22 διδάξεισ τ᾽ ἄλλουσ Β 
em Elmsley - μυρίουσ ἐφημέρουσ B: em Wil. 23 αἱρεῖσθαι B: em 
Barnes βροτοὶσ B: em Schw. 
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x παϊδοφόνου τῆσδε λεαίνης : 

ἀλλ᾽ ὁπόσον γοῦν πάρα χαὶ δύναμαι! 

ade χαὶ ϑρηνῶ χἀπιϑεάζω. 

μαρτυρόμενος δαίμονας ὥς οι 1410 

τέχν ἀποχτείνασ᾽ ἀποχωλύεις 

ψαῦσαί τε χεροῖν ϑάψαι τε νεχρούς, 
οὗς μήποτ᾽ ἐγὼ φύσας ὄφελον 

πρὸς σοῦ φϑιμένους ἐπιδέσϑαι. 

ΧΟ. πολλῶν ταμίας Ζεὺς ἐν Ὀλύμπῳ, 1415 

πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως χραίνουσι ϑεοί᾽ 

χαὶ τὰ δοχηϑέντ᾽ οὐκ ἐτελέσθη, 

τῶν δ᾽ ἀδοχήτων πόρον ηὗρε ϑεός. 

τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα. 

1409 χἀπιϑοάζω 11].: em Blomfield ad Aesch. Cho. 842 (855) 
1410 μαρτυράμένοσ V? μοι 141] τέχνα χτείνασ᾽ LP 1418 ὥφελον 
ll. praeter V! 1414 φϑινομένουυ LP 1415 ζεῦ V! 1416 πολλά τ᾽ 
Ilt (Papyr. Hibeh 25) ἄελπτα Stobaeus flor. 111,6 1417 δοχήσαντ I1* 
1418 eöpe 1. 1419 τόδε τὸ AV τέλοσ εὐριπίδου μηδείασ V: τέλοσ 
μηδείασ AL: τέλοσ μηδείάσ εὐριπίδου B! 

1408 | B καϑὸ ἐνδέχεται. 1409 | B ἐπιφϑέγγομαι. 
1410 | B ἀναβοῶν τοὺς deods χαὶ ἐπικαλούμενος. 1413 ΙΒ μὴ 
γεννήσας. 1415 | B ταῦτα ὡς ἀπὸ τοῦ χοροῦ ἐστι λεγόμενα. 
Β πρὸς διάφορα ἀντίγραφα Διονυσίου ὁλοσχερὲς καί τινα τῶν Διδύμου. 

ADDENDVM 

p. 9 adn. 17 διδάσκει --- 20 ἑξῆς om V 

a a ur a 
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TABVLAE 
IN VSVM SCHOLARVM 

EDITAE SVB CURA 
IOHANNIS LIETZMANN 

Wie die Sammlung der „Kleinen Texte für theo- 
logische und philologische Vorlesungen und Uebungen“ 
es sich zur Aufgabe stellt, Quellenschriften von geringem 
Umfang in einer Form und Ausstattung vorzulegen, die 
sie zur Grundlage des wissenschaftlichen Unterrichts 
geeignet erscheinen läßt, so sind diese Tafelwerke dazu 
bestimmt, das für die historisch-philologischen Fächer 
wichtigste Anschauungsmaterial in einer Gestalt zu bieten, 
welche technisch allen Anforderungen der Wissenschaft 
entspricht und dabei doch einen für den Studenten er- 
schwinglichen Preis anzusetzen gestattet. Denn es ist 

‚allerdings für den akademischen Unterricht von höchster 
Bedeutung, daß der Lernende auch die für die Schulung 
seines Auges bedeutsamen Lehrmittel selbst besitzt und 
sie nicht nur gelegentlich auf den Bibliotheken oder in 
‚den Museen zu Gresichte bekommt. Der Preis von 
ca. 6 Mark für das gebundene Exemplar wird deshalb 
möglichst beibehalten werden. 

Erschienen ist: 

1. SPECIMINA CODICVM GRAECORVM VATI- 
CANORVM  collegerunt PIVS FRANCHI DE’ 
CAVALIERI et IOHANNES LIETZMANN. 1910. 
XVIS. ;50 Tafeln in Lichtdruck. Geb. in Leinen- 
band 6 M. Auf Karton gedruckt in Ganzpergament 
ı2 M. Eine Auswahl von meist datierten 
griechischen Handschriften des IV. bis XVI. 
Jahrhunderts der Bibl. Vaticana. 

Diese Sammlung bietet Material zum Studium der griechischen 
Handschriften-Paläographie aus den reichen für diesen Zweck 
bisher noch nicht benutzten Schätzen der Vaticana. 7 Tafeln 
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zeigen die wichtigsten Uncialtypen vom IV. bis X. Jahrhundert, 
Auf eine Probe der Minuskelkursive saec, VII./IX. folgt dann 
die Entwickelung der Minuskelschrift vom IX. bis XVI. Jahr- 
hundert fast durchweg an datierten, vielfach auch lokalisierten 
Handschriften gezeigt. Das IX. Jahrhundert ist durch 4, das 
X. durch 6, XI. durch 9, XI. durch 5, XIH. durch 7, XIV, 
durch 4, XV. und XVI. durch je 3 Tafeln vertreten. Darunter 
befinden sich 5 Proben der unteritalischen Schrift vom X, bis 
XII. Jahrhundert. 

2. PAPYRI GRAECAE BEROLINENSES-. collegit 

ΩῚ 
.)" 

GVILELMVS SCHVBART. 50 Tafeln in Lichtdruck. 
Geb. in Leinenband 6 M., in Ganzpergament 12 M. 
Auswahl von Urkunden und literarischen Papyri 
des Berliner Museums, 

Auf 50 Lichtdrucktafeln werden nahezu 80 Papyrustexte 
vollständig oder in Proben wiedergegeben und damit die Haupt- 
züge der Schriftentwicklung vom Ende des 4. Jahrh. n, Chr. 
bis zum Beginn des 8. Jahrh. v. Chr. vor Augen geführt, Ur- 
kunden, Briefe und literarische Stücke sind ohne Sonderung nach 

Sachgruppen lediglich nach der Zeitfolge geordnet, wobei den 
literarischen Texten freilich nur durch Schätzung ihr Platz an- 
gewiesen werden kann. Den Hauptzweck, Material zur Ein- 
arbeitung in die Paläographie zu bieten, unterstützen die den 
Tafeln vorausgehenden Textbogen, die für jeden Papyrus Her- 
kunft, Zeit, Inhalt und eventuell die erfolgte Publikation notieren 
und in beträchtlichem Umfange auch Abschriften der griechischen 
Texte beifügen, um dem Anfänger die unentbehrliche Hilfe, dem 
Vorgeschrittenen die Nachprüfung an die Hand zu geben. Eine 
Gruppierung der Papyri nach der Schwierigkeit für die Ent- 
zifferung wird vorangeschickt um den Lernenden auf den rechten 
Weg zu führen, Neben dem pädagogischen Gesichtspunkte wird 
das Werk als ein bequemes paläographisches Nachschlagebuch 
dienen können. Soweit die maßgebenden paläographischen Ziele 
es zulassen, wird darauf Bedacht genommen, auch inhaltlich 
wertvolle Stücke abzubilden, so daß die bekanntesten Papyri 
der Berliner Sammlung fast ausnahmslos vertreten sind. 

SPECIMINA CODICVM LATINORVM VATI 
CANORVM collegerunt FRANCISCUS EHRLE 
J. S. et PAULUS LIEBAERT. ıgı1. 50 Tafeln in 
Lichtdruck. In Leinenband 6M. Vorzugsexemplare 
in Pergament 12 M. 

Der Praefekt der vatikanischen Bibliothek P. F. EHRLE 5. 7. 
hat in Gemeinschaft mit Abb& LIEBAERT aus den reichen ihm 
unterstellten Schätzen zum Zweck des akademischen Unterrichts 
eine Reihe von womöglich datierten Codices ausgewählt, welche 
die Entwickelung der lateinischen Buchschrift vom IV. Jahrhundert 
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bis in die Humanistenzeit darstellen. Auf 50 Lichtdrucktafeln 
(18%X24 cm) sind 58 Schriftproben in der Größe der Originale 
wiedergegeben: die einzelnen Tafeln sind mit Zeilenzählern und 
erläuternder Unterschrift versehen. Als Text ist beigegeben eine 
kurze Skizze der Entwickelung der lateinischen Schrift, sodann 
Beschreibung der einzelnen Handschriften mit reichhaltigen 
Literaturverweisen und Umschrift aller irgendwie schwierigen 
Tafeln. Es werden Proben von folgenden Schriftarten geboten: 
Majuskel: Capitalis (Taf. 1—3), Uncialis (4—5), Semiuncialis 
(5—7); Nationalschriften: Italische Halbcursive (8&—9), Nord- 
italische Minuskel (ro), Mittelitalische (Beneventaner) Minuskel 
saec. IX— XII (II— 17). Gallische Schrift saec. VIII—IX (18—20), 
Insulare Schrift saec. VII—XI (21—24), Spanische (Westgotische) 
Schrift saec. IX—XI (25—26), Deutsche Schrift saec. VIII (27—28). 
Karolingische Minuskel saec. IX—XI aus Deutschland, Frank- 

reich, Italien, England (29—35). Gothische Schrift saec. 
ΧΙ--Ἰ aus denselben Ländern (36—45) mit besonderer Rück- 
sicht auf die Fachschriften (theologische, juristische, philosophische). 
Humanistische Schrift saec. XV aus Deutschland, Frankreich, 
Italien. 

---.-.--.ὕ......0..ἱς-------. 

Aus den Besprechungen von Nr. 1: 

Eine hochwillkommene Gabe in meisterhafter Ausführung, 
von der eine Belebung des Interesses und des Verständnisses für 
Handschriftenforschung in den Kreisen der Studierenden sicher 
ausgehen wird, 

THEOLOGISCHE LITERATURZEITUNG ı1g11, Nr. 6. 

Ein ausgezeichnetes und außerordentlich billiges Hilfs- 
mittel zum Studium der griechischen Paläographie. 

BIBL. ZEITSCHRIFT ı911, Heft τ, 

Die gut ausgeführten Schrifttafeln beginnen mit Proben des 
4. bis 6. Jahrhunderts n. Chr., zeigen die verschiedenartigen 
Schrifttypen bis zum Jahre 1565 und gewähren somit ein will- 
kommenes Hilfsmittel für philologische und theologische Seminare 
auf dem Gebiete der griechischen Paläographie. 

„LITERARISCHES ZENTRALBLATT“ 1911, Nr. 11. 

Das Buch ist allen Freunden griechischer Handschriftenkunde 
angelegentlichst zu empfehlen. Wer es sorgsam durchstudiert, 
wird sich große Leichtigkeit iın Lesen der Kodizes erwerben, 

„SIIMMEN AUS MARIA-LAACH“ τοῖς, Heft 2. 

Jeder der sich mit griechischer Paläographie befassen muß, 
Lehrer sowohl wie Schüler, wird den beiden Gelehrten Dank 
wissen, daß sie in den „SPECIMINA“ ein so billiges und be- 

quemes Hilfsmittel zum praktischen Studium geschaffen haben. 
Weiterer Empfehlung bedarf das Werk nicht. Es empfiehlt sich 
selber. „LITERARISCHER HANDWEISER“ 1911, Nr. 4. 

L’album, d’une ex&cution materielle parfaite, d’un format 
commode, est destine ἃ l’enseignement de la pale&ographie grecque. 

„REVUE DES ETUDES ANCIENNES“, 



Ä. Marcus u. E. Webers Verlag 
in Bonn. 

Das Jenseits im Mythos 
: der Hellenen "* 
Untersuchungen über antiken Jenseitsglauben von 

PROF. DR. L. RADERMACHER 

VII und 152 Seiten. 1903. 3 Mark 

Gi 

ie Untersuhung beschäftigt sih zunächst mit der 
Komposition der antiken Nekyien und zeigt, dab 

das εἶξε Buch der Odyssee trotz der disparaten Elemente, 
aus denen es sih zusammensetzt, dem antiken Leser keinen 

Anstoß bieten konnte, weil naive Jenseitsdichtung über- 
haupt mit den verschiedenen Vorstellungen sehr frei schaltete. 
Das sechste Buh der Äneis ist anders, und es wird ver- 

sucht, die Gesclossenheit seiner Grundanshauung in 
einem bestimmten, strittigen Falle zu erweisen. Der zweite 
Teil verfolgt das Motiv der Fahrt ins Jenseits, und zieht, 

um den Kern antiker Sagen zu gewinnen, mehrfach moderne 
Märchen heran. Der dritte Teil wendet sich der Frage 
zu, inwieweit der immer mehr erstarkende Glaube an 

einen unterirdischen Hades Elemente aus anderen Vor= 
stellungskreisen an sich riß, und behandelt im Zusammen- 
hang damit auch einzelne Figuren der Unterweltsdämo- 
nologie. Vier Exkurse, Orestes und die Tragödie — Zur 
alttestamentlihen Simsonlegende — Vom Kampf mit dem 
Tode — Grenzwasser der Unterwelt, machen den Schluß. 

Druk von G. Kreysing in Leipzig. 



Tabrkundert vor ἔπει rien und sachlich erklärt von: "Prof, 
bie. Dr. W, Staerk. τὸ 5. 0.60.M. : 

33/34 UPPLEMENTUM LYRICUM, neue bruchstücke von "Archilöchus 
DE leaeus ‚Sappho Corinna Pindar, ausgewählt und erklärt von Prof. 
ER Ernst Diehl. 2. Aufl. .44 S$. 1.20. Μ, 

URGISCHE TEXTE ut: Die konstantinopolitanische, alaahurgie vor 

dem IX, jahrhundert: Uebersichtliche zusammenstellung. des wich- 
"»tigsten quellenmaterials von Dr. Anton Baumstark. 16,5. 0.40 M. 

36. ITURGISCHE TEXTE Iv: Martin Luthers Von ordnung gottesdiensts, 
“=  "Täufbüchlein, Formula missae et communionis 1525 herausgegeben 
yon Prof. D. Hans Lietzmann. 24:5... 0.60 M, 

%7 LITURGISCHE TEXTE v: Martin Luthers Deutsche Messe 1526, her- 
an Ba ausgegeben. von Prof, D, Hans Lietzmann. ΤῸ S.: 50.40 M. 

Ele “ALTLATEINISCHE INSCHRIFTEN von Prof. Dr. Ernst Diehl. 
U 64 8..31.80-M: 
143. "FASTE CONSULARES ἸΜΡΕΒΙΙ, ROMANI: von 30 v. Chr. bis 565 n. 

= "Chr. mit Kaiserliste und Anhang bearbeitet von WillyLiebenam. 
e ‚128 S. 3 M, gbd. 3.40 M. 
᾿ 14146 'MENANDRI religuiae nuper repertae herausgeg.. von Prof. Dr. 
"4 2 Siegfried Sudhaus. ὅς 5. 1.80 M., gbd. 2.20 M. 
4140. LATEINISCHE ALTKIRCHLICHE ῬΘΈΡΙΕ ausgewählt von Prof. Ὁ. 

“Hans Lietzman. 64 S. 1.50 M. 
ϑο τ᾽ -UÜRKUNDEN ZUR” GESCHICHTE DES‘ BAUERNKRIEGES. UND DER 
“) "SO WIEDERTÄUFER herausgeg. von Dr. H. Böhmer. 36.5. 10.80 .M. 
Ν 525 53 FRÜHBYZANTINISCHE KIRCHENPOESIE I: ‘Anonyme hymnen des 

© SV--VI. jabrhundert ediert von Dr.; Paul Maas. 32.5. 0,80. M, 

54 "KLEINERE GEISTLICHE GEDICHTE DES ΧΙ. JAHRHUNDERTS 'herausgeg. 
© on Albert Leitzmann. 30 8. 0.80 M. \ 
55% MEISTER ECKHARTS BUCH. DER GÖTTLICHEN. TRÖSTUNG. UND VON 

| ©) DEM EDLEN MENSCHEN (LIBER BENEDICTUS) herausgegeben: von 
“Philipp Strauch., 51'8.. 1.20 M. 

6. POMPEIANISCHE WANDINSCHRIFTEN UND . VERWANDTES ausgewählt 
«von Prof. Dr. Ernst Diehl. 60 S.., 1.30.M. 
ÄLTITALISCHE INSCHRIFTEN herausgegeben von H. Jacobsohn. 

32 S,.0.80 M. 
" ALTJÜDISCHE "LITURGISCHE GEBETE herausgegeben von Prof. D. 
HEN. Staerk. ı 32. S: 1.00, M. 
"DER MISNATRAKTAT BERAKHOTH IN VOKALISIERTEM TEXT ‚heraus-' 

© gegeben‘ von Prof. Ὁ. W. Staerk. 16 $S. 0.60.M. 
. Epwarn YOUNGS GEDANKEN ÜBER DIE REN in einem 

schreiben’ an Samuel Richardson, übersetzt von H. E. v. Teubern, 
herausgegeben von Kurt Jahn, 46 5. 1.20 M. 
‚LITURGISCHE TEXTE VI: Die Klementinische liturgie aus den Con- 

τ stitutiones apostolorum VIII mit. anhängen herausgeg. von Prof. 

D: Hans Lietzmann. 32 S. 0.80 M. 
VULGÄRLATEINISCHE INSCHRIFTEN herausgeg. von Prof. Dr. Ernst 
"Diehl. 180 S. Brosch. 4.50 M., geb. 5.—'M. 
 GOETHES ERSTE WAIMARER GEnicHTaa m ‚UNG mit varianten heraus- 
τ gegeben von Albert Leitzmann. 2.5.9. :0.,80 M., geb. 1.20 M. 

"Bo ODEN SALOMOS aus dem syrischen übersetzt, mit Anmerkungen 
von: A. Ungnad ἃ. ὟΝ. Staerk. - 40°S. 0.80.M. 
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AUS DER ANTIKEN SCHULE, Sammlung griechischer texte auf papyrü 
holztafeln ostraka,. ausgewählt und erklärt. von Dr. Eriel h. Zie 
barth. 23 5. 0,60 M. % 

ARISTOPHANES Frösche mit ausgewählten antiken scholien hen 
von Dr. Wilhelm Süss. 90 S. Brosch. 2.— Μ, geb. Σ 

DIETRICH SCHERNBERGS -Spiel von Frau Jutten herausgeg. von 
Dr. Edward Schröder. 56 5. 1.20 M. 

LATEINISCHE SACRALINSCHRIFTEN ausgewählt von. Dr. 
Richter. 45 S. 0.90 ‘M. 

POETARVM  VETERVM ROMANORVM Reliquiae. selegit Er 
Diehl. τόν S. »Brosch. 2.50 M., geb. 3.— M. ΗΝ 
LITURGISCHE ΤΈΧΤΕ vi: Die Preussische Agende im auszug# 
von Hans Lietzmann.. 42. 5. Brosch. 0.80 M.; geb. 

CICERO PRO MILONE mit dem-commentar des ASCONIVS 
ScHOLIA BOBIENSIA herausgeg. von Dr. Paul Wessner. 
1.60 M., geb. 2. M. τῷ 

DIE Vıras VERGILIANAE und ihre antiken quellen here ge 
von Pröf. Dr. Ernst Diehl. 608. 1.50°M. 

DIE QUELLEN VON SCHILLERS UND GOETHES BALLADEN zu 
gestellt von Albert Leitzmann. 

ANDREAS KARLSTADT ΟΝ ABTUHUNG DER BILDER und d& 
bedtler vnther den _christen seyn sollen 1522 ἃ, “ἃ, Witteube 
Beutelordnung herausgeg. von Hans Lietzmann, -328. & 

LITURGISCHE TEXTE να: Die Sächsische Agende im auszug” 
gegeben von Hans Lietzmann. Brosch.'0.80 M. geb. E 

AUSWAHL AUS ABRAHAM A,S. CLARA herausgegeben von 
Bertsche. 478.:12.—M ä 

HiPPoCRATIS ‚de: aere. aquis locis mit der alten lateinischei, 
setzung herausgegeben von G. Gundermann. 

RABBINISCHE WUNDERGESCHICHTEN des neutestamentlichet x 
alters in vokalisiertem Text mit sprachlichen "und sachlich 
merkungen von Τῆς, Paul Fiebig. 28. 5, 1.— M. Be 
ANTIKE WUNDERGESCHICHTEN zum Studium der wunder. des 
Testaments zusammengestellt von Lic. Paul Fiebig. 278. 0.3@ 

VERGIL AENEIS Il mit dem commentar des Seryius herausgege bei 
von Ernst Diehl. 131. S. 2.— M,., geb. 2.50 M. π᾿, 

ANTI-XENIEN- in „auswahl herausgegeben von Dr. Wolfg@ss 
Stammler. 68. S. 1.40 Μ,, geb. 1.80 M. ER 

APOLLONIUS DyscoLus De pronominibus pars generalis edidi 

Paulus Maas. 44 5. 1.--- Μ. 
ORIGINES.  EUSTATHIUS V.. ANTIOCHIEN. UND GREGOR V. N 
Über die Hexe von Endor, herausg. von Prof. Dr. E. Kloster 

AUS EINEM GRIECHISCHEN ZAUBERPAPYRUS herausgeg. und δὶ 

von Richard Wünsch. 315. 0.70 M. 
DIE. GELTENDEN PAPSTWAHLGESITZE herausgeg. von Fricl 
Giese.. 56.8. 1:20 ’M. 

ALTE EINBLATTDRUCKE herausgegeben von Otto, Clemen. 
δι 50 Μ. | 

> 

zu Sachsen herausgeg. von Hans Lietzmann. 48 5. 
BUGENHAGENS BRAUNSCHWEIGER KIRCHENORDNUNG herausgiil 
Hans Lietzmann, 

EURIPIDES MEDEA mit scholien herausgeg. von Ernst Die h 

Druck von G. Kreysing in Leipzig. 
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